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التعقيقمقدمة

سيدعلىالاكملانالاتمانوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

تبعهمومنوصحبهالهوعلى،للعالمينوهدىرحمةالمبعوثادم،ولد

الدين.يوملىا

بنأحمدالاسلامشيخترجمةفيمفردكتابفهذابعد،أما

سنةالمتوفىالدمشقيالحرانيتيميةابنلسلامعبدبنالحليمعبد

ابنأحمدبنمحمدالحافظالامامتلميذهتأليفمن728()ت

يجاوزولم74(4سنة07-المتوفى5سنة)المولودالمقدسيالهاديعبد

العمر.منالاربعين

أصلوهو،الاسلامشيخترجمةمصادرأهممنيعدالكتابوهذا

حفصأبيكتابخلا،الشيخترجمةفيبعدهجاءتالتيالكتبأكثر

..مبتكر.كتابفهو"العلية"الاعلامالبزار

الشيخ،ترجمةفيألفواالذينهمالذهبيلحافظامعالعالمانوهذان

فيبالتأليفمنهمواحدغيروعدوقدمولفاتهم،ووجدت،تلاميذهمن

كثيرابنإسماعيلالدينعمادالحافظفيلحالاهوكما،ترجمته

لا؟أمبهوفىهلدريولا)1(،بذلكوعدفقد774()تالدمشقي

المؤلفنإلاوجدتللشيخترجمةأطولأنهاعلىالترجمةوهذه

وشيخنا،سيدناحالذكرفيمختصرةيسيرة"نبذإنها:يقولمقدمتهفي

3(.1/40)8":والنهايةية1"البدفي(1)



مناقبهبعضوذكر...تيميةابناحمدالعباسبياالدينتقي،الاسلامشيخ

ترصعأنتحتملالشيخترجمةإن:الذهبيقولويؤيده".مصنفاتهوبعض

مجلدتين)1(.في

معبالاشتراكنشرتالعشرعلىتزيدخلتسنواتقبلوكنت

الاسلامشيخلسيرةلجامعا"كتابشمسعزيرمحمدالمحققالاستاذ

هذاضمنطبعهاعيدثم،ضخممجلدفي"قرونسبعةخلالتيميةابن

شيخناذكروقد،قاتمااستدراكمع-لىتعااللهشاءإن-المباركالمشروع

الاسلامشيخترجمةأن-اللهرحمةعليه-زيدأبواللهعبدبنبكرالعلامة

الله.بحمدطبعوقد"لجامعا"هذاأحدهامصادر،خمسةمنتستفاد

"واربد:فقالتحقيقهإعادةلىإالشيخودعا"،الدرية"العقودكتابوثانيها

التراجمكتبمنعليهزادماإليهويضم"الدريةالعقود"وطبعتحقيقإعادة

يغنيحتى،الكتابهذامنالمناسبمحلهافيتحشيةالمذكورةالمفردة

عنها")2(.

فيالتراجمكتبفيماجمعناقدالمباركالمشروعهذافيفنكون

ويضممفرد،كتابأهمباعتباره"الدريةالعقود"بأتبعناهثم"،لجامعا"

لىإ،تيميةابنترجمةتكتملالنحووبهذا،الشيخإليهأشارماحواشيهلىإ

وفي35()ص"لجامعا"مقدمةفيالشيخذكرهامكملةاخرىثلاثةاعمال

-13(.12)ص"الاسلامشيخاثارلىإالمداخل"

34(.)صهذاكتابنافيالمصنفنقله()1

(.الثالثةط35)ص"الجامع"لكتابتقديمه)2(
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الاسلامشيخمناقبمنالدريةالعقود"باسمالكتابهذاطبعوقد

هـ،1356سنةاللهرحمهالفقيحامدمحمدالشيخبتحقيق"تيميةابن

،متأخرةواحدةنسخةعلىتحقيقهفيواعتمداشتهر.العلميالاسموبهذا

عنتصويراطبعاتهتوالتثم46(صوصفها)انظر()كبلهاالمرموزوهي

نفسعلىاعتمدتاطبعتينقريبعنطبعثمعليها،اعتماداأوالطبعةهذه

لكنفقط،الكتابنصفتمثلالتي)ق(القدسنسخةمعالخطيةالنسخة

.الكتابلىإجديدايضيفالمالتحقيقينكلا

جوانب-اللهشاءإن-مستوفيةانتظارطولبعدأخيراالطبعةهذهوتأتي

والتعليقبه،والعناية،الخطيةنسخهأهمعلىنصهتحريرمن؛الكتابخدمة

به.المعرفوالتقديم،وفوائدهلالفاظهالكاشفةالفهارسوعمل،عليه

هي:،لمباحثامنعددانقدمالكتابتحقيقيديوبين

للمؤلف.مختصرةترجمة*

فيمراتعدةعنهكتبقدلانه؛مختصرةترجمةلهترجمتوقد

وغيرها.جامعيةدراسات

حيث:منبالكتابالتعريف*

اسمه.-

تاليفه.تاريخ-

المؤلف.لىإنسبتهإثبات-

.موارده

لها.المؤلفوترتيب،الكتابمباحث-



.بعدهفيمنوأثرهالكتابأهمية-

مظبوعاته.

مخطوطاته.

التحقيق.منهج-

الخطية.النسخمننماذج-

!!ال!



المولف)1(ترجمة

ونبه:اسمه-

،الهاديعبدبنالحميدعبدبنالهاديعبدبنأحمدبنمحمدهو:

بنعمرلىإنسبهيرفع،الصالحيثم،الاصلالجماعيلي،المقدسي

عنه.اللهرضيالخطاب

:مولده-

رجبفيولدإنه:فقيليسيرا،اختلافامولدهتاريختحديدفياختلف

وسبعمائة.خمسسنة

قريب.والامر.وسبعمالةأربعسنة:وقيل

نشاته:-

منابوهوكانوصلاخ،علماسرةفي،دمشقفيالهاديعبدابننشا

الذكاءمخايلعليهبدتالذيالنجيببابنهالوالدفاعتنى)2(،العلمهل

كافةفيالمحققينبالعلماءزاخرةذاكإذدمشقوكانت.صغرهمنوالنبوغ

،(8051/)4":لحفاظا"تذكرة2(،1ه)ص،المختص"المعجم:ترجمتهمصاثراهم(1)

"البداية(،411-2131/)":بالوفياتفي"الوا273-275(،/4)العصر،:أعيان"

"الدرر(،1-51123)5/":الحنابلةطبقاتعلى"الذيل(،4-66467/)18":والنهاية

":شهبةقاضيابنو"تاريخ63-65(.)صالوافر""الرد33-2+(،1)3/":الكامنة

."الرصائلمجموعو"يطبعتيه،""التنقيح:كتبهتحقيقومقدمات93-693(.1/5)2/

.(591)1/":الكامنة"الدررفيترجمته)2(
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بالاخذوظفر،علومهممنالهاديعبدابنفنهل،والتخصصاتالفنون

فيوتبحرا،العلمفيوجلالةالاسناد،فيعلواعصرهعلماءكبارمن

مامعالامر،لهذافكانئمتهم)1(،وجهابذتهمملازمةلهتيسروقد،فنونه

العلمية.شخصيتهفيالمحمودأثرهللعلمالتهيؤ،كمالمناللهاعطاه

شوخه:-

ابرزهم:لىإهناونشير

728(.)تتيميةابنالاسلامشيخ-1

هـبعد172سنةفيتيميةابنعلىدراستهواصفاالهاديعبدابنقال

عاما:عشرستةانذاكعمرهوكان،السجنمنخروجه

منقطعةعليهوقراتاحيانا،المدةهذهفيعليهاترددوكنت"

يقرأوكانشيئا،بعضهاعلىليوكتب،ليوشرجها،للرازي"الاربعين"

وينقصهويزيدفيها،يصلحوهو،كتبهمنالمدةتلكفيعليه

لؤلؤ،الشمسبنالدينفخرالاميربستانفييومامعهحضرتولقد

وكتبحديثا،أربعيناليومذلكفيالشيخعلىوقرأت،وليمةعملقدوكان

أنواعفيالكلامفيذلكبعدالشيخخذو،الحاضرينأسماءلجماعةابعض

")2(.الاكلعنبذلكواشتغلوا،لكلامهلحاضرونافبهت،العلوم

اكتفىفكانه،الشامخارحلىإالهاديعبدابنرحلةعدمفيالسببهوهذاولعل(1)

غيرها.لىإالرحلةعنجهابذتهاعنبالاخذ

793(.)ص:"الدريةالعقود"2()

01



أنه:بهوإعجابهاحتفائهومدىبشيخهالهاديعبدابنعلاقةوتتجلى

ومن-كثروهم-تلاميذهبينمنتيميةابنللامامترجمةاوسعصاحب

واختياراته،تيميةابنالاسلامشيخبمؤلفاتعنايتهمنأيضاويتضح.بعدهم

اللهشاءإن"وسأجتهد:قال،الشيخمؤلفاتفيمفردكتاببتأليفوعدبل

ماوأبينهذا،غيراخرموضعفيمؤلفاتهضبطمنيمكننيماضبطفيلىتعا

وأرتبه،السجنفيوهوجمعهوما،بدمشقمنهاألفهومابمصر،منهاصنفه

.(1")ومشيئتهوقوتهلىتعااللهبعون،الترتيبهذاغيرحسناترتيبا

742(.)تلمزيايوسفالحجاجأبو2-

العظيمين:الكتابينصاحبما،زمانهفيالمحدثينشيخ،الحافظالامام

"هالاشرافتحفةو""،الكمالتهذيب"

وتخرجهمنهإفادتهومدىشيخهعلىالثناءبعدالهاديعبدابنقال

كتابوهو..،".الرجالأسماءفيالكمالتهذيب"كتابوصنف":عليه

الكتابينهذينفيوضحو"،الاطراف"وكتابالنظير،عديمحافل

لله.لحمدوا،بخطهالكتابينملكتوقدإليها،يسبقلممشكلات

السنة،فيإماماوكان،العلمهذافيكثيرابهانتفعتالذيشيخيوهو

سريع،الفهمحسن،الذهنصحيحوكان...الامةسلفطريقةعلىماشيا

وربما،الحاضرينفصلاءلهينبهررداوالمتنالاسنادفييرد،الإدراك

")2(.الطباقوينقليطالعذلكأئناءفييكون

.(701)صلعقود"ا"(1)

267(.-4266/):"لحديثاعلماءطبقاتمختصر"2()
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تي،سيأكماعاطراثناءلهادي1عبدابنتلميذهعلىالمزيأثنىوقد

منيعدالذيبتلميذهالشيخحتفاء1وبينهما،العلاقةتوثقعلىيدلمما

جمهم.تراولتراجع،أسماءهمفنسردشيوخهبقيةوأما.غرسهثمار

715(.)تالمقدسيالدينتقي،حمزةبنسليمانالفضلأبو3-

718(.)تالمقدسيالدائمعبدبنأحمدبنبكرأبو4-

72(.1)تالمقدسيالانصاريلدين1سعدمحمدبنيحى5-

726(.)تالصالحيالززادبنأحمدبنمحمد6-

726(.)تالصالحيالزينيالدينشمسمسلمبنمحمد7-

972(.)تالحرِانيلدين1مجدالفراءبنمحمدبنإسماعيل8-

73(..)تالحجارالصالحيطالبأبيبنحمدالعباسأبو9-

743(.)تالمقرئالدمشقيبصخانبنأحمدبنمحمد-01

748(.)تالحافظالذهبيالدينشمسحمدبنمحمد11-

75(.1)تالجوزيةقتمبابنالمعروفبكرأبيبنمحمد-12

عليه:العلماءثناء-

742(:)تالمزيالحافظ-1

أبولحافظاكتب"ولقد)1(:الدينناصرابنقال،شيوخهمنوهو

ابنتأليف"تيميةابنالدينتقيالشيخ"ترجمةكتابعلىالمزيالحجاج

شيخالامامالشيخحالذكرفيمختصركتاب:صورتهما،لهادي1عبد

.(032ص)"فرلوا1لردا"في(1)
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الحراني،تيميةابنالحليمعبدبنأحمدالعباسأبيالدينتقيالإسلام

الإمامالشيخجمععنه،لىتعااللهرضيومصنفاتهمناقبهبعضوذكر

الهاديعبدبنأحمدبنمحمداللهعبدأبيالدينشمسالحافظ

".بفوائدهالنفعاللهأدام،المقدسي

واستفدتإلابهالتقيتما:المزي"قالحجر)1(:ابنالحافظوقال

للذهبي.العبارةهذهنحووستاتيمنه".

7(:48)تالذهبيلحاقظا-2

المجود،المقرئ،البارع"الفقيهقال)2(:أيضا،شيوخهمنوهو

".الفنونصاحب،الحاذقالنحوي،لحافظاالمحدث

وذهنه،رجالهومعرفةلحديثابفنونوعاني..الكثير."سمع:وقال

واستفدتعنيكتب،مفيدةوتعاليقوتواليفمحفوظاتعدةولهملبح،

".ويسعدهيصلحهواللهمنه،

بنمحمدالدينشمسالفنونذوالحافظالاوحد"الإمام)3(:وقال

وتصدىوجمعوبرعوالعللبالرجالواعتنى...الفاديعبدبنأحمد

ولهوالنحو،والاصولوالفقهلحديثواالقراءاتفيوالاشتغالللافادة

".سيالوذهنالعلومفيتوشمع

.(3233/):"منةالكالدررا"(1)

2(.51)ص"المختص"المعجم)2(

.(8051)4/":لحفاظ1"تذكرة)3(
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ما...:يقولالذهبيشيخناوسمعت")1(:الحسينيعنهنقلهفيماوقال

".لىتعااللهرحمهمنهواستفدتإلاقطبهاجتمعت

:76(ه)تلحسينيالحافظا3-

والعللبالرجالاعتنى...العلامة"الامامقال)2(:،اقرانهمنوهو

لحديثواالقراءاتفيوالاشتغالللافادةوتصدروصنفوجمعوبرع

".واللغةوالنحووالاصلينوالفقه

76(:4)تالصفديالدينصلاح-4

رايته،الزمانافرادمنيكونلكانعمرلو"قال)3(:،اقرانهمنوهو

غيربهواجتمعت،الرجالفيعليهويردالمزبدالدينجمالالشيخيواقف

البارحةكانكانهفاجدهنحويةواسئلةادبيةاسئلةاسألهوكنت،مرة

البحث،جيد،الذهنفيصاوكان،بذلكيتعلقمالاستحضارهيراجعها

النظر".صحيح

كان.النحرير..الذكيالمتفننالفاضلالامامالشيخ"ايضا)4(:وقال

مننقلهفياطرب،المباحثجيدوافيا،بالمعصلاتوفكرهصافيا،ذهنه

العربية،اتقنقدوالايراد،الاخذمليحالانتقاد،صحيح،والمثالثنيالمثا

اسماءمعرفةفيوتبحر،الادبيةونكتهافوائدهاعلىلجتهافيوغاص

.(94)ص"لحفاظاتذكرةذيل"(1)

نفسه.لمصدرا2()

.(2161/):"بالوفياتفيالوا")3(

.(4273/)العصر":أعيان"(4)
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رأيته،الزمانأفرادمنكان...المجالفيهاالمزيعلىوضيق،الرجال

واجتمعت،الرجالأسماءفيعليهويردالمزيالدينجمالشيخنايواقف

يتحدر،سيلافيهافأجدهعربيةسئلةوأدبيةأسئلةأسألهوكنت،مرةغيربه

عجبا".كانعاشولو

774(:)تكثيرابنالحافظ5-

الناقدالعلامةالعالمالامامالشيخصاحبنا"قال)1(:،أقرانهمنوهو

يبلغهلاماالعلوممنوحصلالاربعينيبلغلم...العلومفنونفيالبارع

والتفسيروالفقهوالتصريفوالنحوالحديثفيوتفننالكبار،الشيوخ

وكان،كثيرةمفيدةوتعاليقمجاميعوله،والقراءاتوالتاريخوالاصلين

والتعديل،لجرحباعارفا،الحديثوطرقالرجاللاسماءجيداحافظا

الذهنصحيحالمذاكرةجيدله،الفهمحسن،الحديثبعللبصيرا

فعلعلىمثابرا،والسنةالكتابواتباع،السلفطريقةعلىمستقيما

اهـ."لخيراتا

97(:ه)تالحنبليرجبابنالحاقظ6-

،النحويالناقد،،الحافطالمحدث،الفقيه،المقرئ"قال)2(:

ومعرفة،وفنونهلحديثباوعني..الكثير.وسمعبالرواياتقرأ...المتفنن

الاصلينوقرأفتى،والمذهبفيوتفقه،ذلكفيوبرع،والعللالرجال

فيها".وبرعوالعربية

(674-664/)18"والنهايةالبداية"(1)

.(611)5/"الطبقاتذيل"2()
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842(:)تالدمشقيالدينناصرابنالحاقظ7-

عمدة،لفنونذوالناقد،،لحافظاالعلامةالإمام"الشيخقال)1(:

".المحررينمتقن،المحدثين

منيحمىلاماوسمعيات،بالروالعظيمالقران"قرأأيضا:وقال

نواعه،ولحديثباوعني،لمحدثينولحفاظاورافق...المرويات

الكثيروكتب،لفووجمعودرس،وأفتىوتفقه،وعللهرجالهومعرفة

فيإماماوكان...العلوممنفنونفيلاشتغالوللافادةوتصدى،وصنف

واللغة،لفقهو،لاصولو،لحديثو،والقراءاتكالتفسير،:علوم

."العربية

مصنفاته:-

التأليف،منالمكثرينمن-عمرهقصرعلى-الهاديعبدابنيعد

بنالرحمنعبددعامماعنوانا،السبعينمولفاتهعددتجاوزفقد

أسماءفيكتابايؤلفأن-لمولفأخا-المقدسيالهاديعبدبنأحمد

)2(.الدينشمسأخيهمصنفات

ما:ذلكفيقائمتينأهمولعل،مولفاتهبذكرمترجموهاعتنىوقد

فيشهبةقاضيبنو"،الحنابلةطبقات"ذيلفيرجبابنذكره

وأالطبعمعلوماتلىإالاشارةمعمنها،طبعماهناوسنذكر"تاريخه"،

.(63)صلوافر"االرد"(1)

.(5ه)صالمعضد"لجوهر"ا[نظر:2()
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باختصار)1(.الطبعاتتعدد

تيمية.ابنالاسلامشيخاختيارات-1

اللهشاءإنالمباركالمشروعهذاضمنفيإحداهما،مرتينطبع

عكاشةحسينبتحقيقوالثانية.اللهجادساميهـبتحقيق4421سنةلىتعا

سنة(الفقهأبوابعلى)مرتباتيميةابنتراثمنفيهمجموعضمن

سنة(ترتيب)دونالهاديعبدابنرسائلضمنأخرىومرةهـ.4421

الحديثة.الفاروقطبعمنكلاهماهـ،4281

.شعبانمنالثلاثينيومصوموجوبعدمعلىالبرهانإقامة2-

الوطندارعناللهجادساميبتحقيقمنها،مراتعدةطبعت

هـ.1841

حاتم.بيألابن"العلل"علىتعليقة3-

عنفهميوابراهيم،الغيطأبومصطفىبتحقيقالاولى،مرتينطبع

دارعناللهجادساميبتحقيقوالثانيةهـ.4221سنةلحديثةاالفاروق

هـ.2341سنةالسلفأضواء

التعليق.أحاديثفيالتحقيقتنقيح-4

هـ،4281السلفأضواءدارطبعةوأفضلهاأكملها،طبعاتعدةله

وكان.الخبانيالعزيزوعبد،اللهجادساميتحقيق،مجلداتخمسةفي

ومقدمة،بطبعتيه"التحقيقتنقيح"تحقيقمقدمةراجعكتبهأسماءقائمةبقيةولمعرفة(1)

".الهاديعبدابنرلممائلمجموع"تحقيق
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صبريحسنعامرالدكتورالزكاةكتابلىإمنهقسماحقققدالكتاب

إلاباقيهكملوهـ،9041سنةالحديثةالمكتبةعنمجلدينفيوطبع

.للدكتوراهرسالتهفيالقرنيأحمدالدكتورالصديقاخرهمنيسيرا

المراسيل.فيجزء-5

14(.0-131)صالمؤلفرسائلمجموعضمنطبع

زيد".أفرضكم":حديثعلىالكلامفيجزء6-

81(.-43)صالمؤلفرسائلمجموعضمنطبع

ضعيفة.متفرقةأحاديثفيلطيفةرسالة7-

83-)صالمؤلفرسائلمجموعضمنطبعةمنها،مراتعدةطبع

11.)1

".صحيحغرامي"الاشبيليفرحابنقصيدةشرح8-

-283(.263)صالمؤلفرسائلمجموعضمنطبع

السبكي.علىالردفيالمنكيالصارم9-

.الكتاببمكانةيليقعلميتحقيقلىإيحتاجوهو،مراتعدةطبع

.عديدةخطيةنسخومنه

الحديث.علماءطبقاتمختصر-01

تحقيق،الحجممتوسطةمجلداتأربعةفي،الرسالةمؤسسةفيطبع

"الحفاظتذكرة"منمختصرغالبهفيوهو.الزيبقوابراهيم،البوشيأكرم

وفوائد.إضافاتمع،للذهبي
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النحو.فيالطرفة-11

-803(.285)صالمؤلفرسائلمجموعضمنطبع

منالدريةالعقود:المسماة،تيميةابنالاسلامشيخترجمة-21

تيمية.ابنأحمدالاسلامشيخمناقب

هذا.كتابناوهو

.الشامفضائل-13

261(.-237)صالمؤلفرسائلمجموعضمنطبع

.للمحرمالخفينلبسأحاديثعلىالكلام-41

رسائلمجموعضمنمنهوجدماوطبعكاملا،يوجدلمجزء،

.(581-141)صالمؤلف

.العرشعلىالاستواءمسالةعلىالكلام-51

السلامة.ناصرالدكتورتحقيقبمصر،الفلاحدارعنطبع

.الأحكامأحاديثفيلمحررا-61

مجلد،هـفي4221سنةالعطاءدارطبعوأحسنها،مراتعدةطبع

.علوشومحمدالهداياعادلتحقيق

الأربعة.الأئمةمناقب-17

مسلمبنسليمانهـبتحقيق1641سنةبالرياضالمؤيددارعنطبع

الحرش.
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ته:وفا-

بهوافرط،أمرهتفاقمئم،سلوحمىبقرحةأشهرثلاثةنحومرض

منالاولىجمادىعاشرالاربعاءيومتوفيأنلىإ،ضعفهوتزايد،إسهال

.(1)الاربعينيبلغولم،وسبعمائةربعينوأربعسنة

إلهلااناشهد:قالأنكلامهآخرانوالدهأخبرني"كثير)2(:ابنقال

واجعلنيالتوابتنهناجعلنياللهم،اللهرسولمحمداأنشهدو،اللهإلا

وحضر،المظفريلجامعباالخميسيومعليهفصلي،المتطهرينمن

والعامة،والتجاروالامراءالعلماءمنالناسوأعيانالبلدقضاةجنازته

اللهرحمه،بالروضةودفنونور،ضوءعليها،مليحةحافلةجنازتهوكانت

".لىتعا

!!!

العاصمة،دار(،13ه)صالاشد"سنيتجاوزوالمالذين"العلماءبيكتافيذكرته(1)

هـ.8141لىالاوط

.(674/)18:"والنهايةية1البد"2()
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بالكتابالتعريف

:الكتاباسم-

أنحاء:عدةعلىالكتاباسمفياختلافوقع

تيمية.ابنحمدأالاسمشيخم!اقبمنالدريةالعقود-1

محمدالشيخ1356!بتحقيقعاممرةأولالكتابطبعالعنوانبهذا

فيها،مستندهيذكرولم،التسميةهذهاشتهرتوعنه.اللهرحمهالفقيحامد

الكويتنسخةوهي،عنوانعليهاليسعليهااعتمدالتيالنسمخةأنمع

)ك(.بعندنالهاالمرموز

علىأولافوجدناه،الفقيالشيخقبلالاسمبهذاذكرهمنوجدنالكن

هـ5912سنةمنسوخةالشريفالمكيلحرمامخطوطاتمنخطيةنسخة

الدريةالعقود":فيهاالعنوانونص(الكتابنسخضمنوصفهاتي)وسيأ

".تيميةابنمناقببعصذكرفي

قد(9134)تالمكيخوقيرمحمدبنبكرأباالشيخثانياووجدنا

ترجمة)يعنيذلكفيالحنابلةألفوقد":قال،الاسمبهذاالكتابذكر

ابنلحافطاالاسلامشيخالمؤلفتلميذفمنهموحديثا،قديما(تيميةابن

كراسا")1(اهـويمكنعشرخمسةنحوفيالدريةالعقود:..لهالهاديعبد

أعلم.واللهنفسها،لحرمانسخةهيخوقيرإليهايشيرالتيالنسخةتكونأن

لىالاوالطبعةمن(04)ص"الاعلامالائمةعنالملام"رفعلكتابطبعتهتمةخافي(1)

كئممس.عزيرالمحققلصديقالفائدةهذهعلىأوقفنيهـوقد1131سنة
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،الكتابالفقيالشيخيطبعأنقبلخوقيرالشيخوكلامالحرمفنسخة

مستندهيذكرلمأنهغير،الاسمبهذالتسميتهيشهدماعلىاطلعفلعله

العتب.بعضعنهفازلناذكرناهقدنحنوها،صراحة

المكي،لحرمانسخةفيوردكماالعنوانهذاعلىالابقاءاخترتوقد

،العنوانبهذاواشتهرطبعالكتابولان،خطيتيننسختينعلىلوجوده

علميا.عنوانالهيضعلمالمولفولأن

تيمية.ابنالاسلامشيخمناقببعضذكرفيالبهيةالعقود2-

جامعةومكتبة)ف(،فهدالملكمكتبةنسختيفيثابتالعنوانوهذا

منسوخةوالثانية-تيسياكما-متاخرتاننسختانوهما)د(.سعودالملك

يظهر.ماعلىقبلهاالتيمن

تيمية.ابنالاسلامشيخترجمةفيالبهيةالدرر3-

غاية"كتابهفيالالوسيشكريمحمودالعلامةالاسمهذاعلىنص

كتابارايتوقد":قالالرشد(ط5-00/)1":نيالنبهاعلىالردفينيالاما

فيالبهيةالدرر:وهيمناقبهوبيانالاسلامشيخترجمةظهرعلىكتب

بنالدينشمسالشيخللحافظ،تيميةابنالاسلامشيخترجمة

بهذاخطيةنسخةعلىالالوسيوقففقد."اهـ..المقدسيالهاديعبد

العلمية.قيمتهالنعرفيصفهالمانهغير.العنوان

المجتهدينواخرالمبتدعينقامعاحوالذكرفيالانتصاركتاب-4

تيمية.ابنحمدأالعباسأبيالدينتقي

)ق(،القدسنسخةمنالاولىالصفحةعلىمكتوبالعنوانوهذا
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سنةبالقاهرةالجليندالسيدمحمدالدكتوربتحقيقالكتابطبعوبه

الصحيحالاسمهوهذاأن93()صطبعتهمقدمةفيزعموقدهـ.4231

طبعته!ميزاتومن!النسخةهذهميزاتمننهو،للكتاب

لخطمغايربخطمكتوبالعنوانهذاأنلىإالفاضلالاستاذيتنبهولم

منويضعف.الخطيةالنسخةتملكممنأوالمطالعينلاحدإمافهو،النسخة

فيأخطأ-كماالكتابمؤلفاسمفيأخطأالعنوانذاككاتبنأيصباشأنه

هذاأنكما!المقدسيالرحمنعبدسيديتصنيفمنإنه:فقال-عنوانه

منأيفيهوولا،منهنقلأوالكتابذكرممنأحديذكرهلمالفريدالعنوان

هوليسالعنوانذلكإن:يقالأنالامرغايةفانوعليه.العديدةالخطيةنسخه

لهمزيةلاوأنه،الكتابمخطوطاتإحدىعلىوردتالتيالعناوينحدإلا

فحسب.كتبهمنابتكاراتمنالامرنهايةفينهو،العناوينمنغيرهعلى

الاسلامشيخالعلامةالإمامالشيخحالذكرفيمختصركتاب5-

نيالحراتيميةابنالحليمعبدبنأحمدالعباسأبيالدينتقي

ومصنفاته.مناقبهبعضوذكر

كوبريللي،-الاصلنسخةمنالغلافصفحةعلىجاءالعنوانهذا

هـ758سنةكتبتإذالكتابنسخأقدمهيالاصلونسخة(.)بونسخة

هذهنقلأنهناسخهانصوقد.فقطعاماعشربأربعةالمؤلفموتبعدأي

المزيالدينجمالالحافظالامامخطمن(العنوان)ايالترجمة

ابنالحافطالمزيبخطالترجمةهذهعلىأيضااطلعوقد742(.)ت

023(.)صالوافر"الرد"كتابهفيونقلهاالدمشقيالدينناصر

الهاديعبدابنمصنفهابذكرأتبعهاالمزيكتبهاالتيالترجمةوهذه

23



نأعلىدليلوهذا".بفوائدهالنفعاللهأدام...الامامالشيخجمع":فقال

حياةفيالكتابمننسخةظهرعلىالمزيالحافظبخطالعنوانهذه

بينمنالاوثقهوالعنوانهذاأنإثباتفيكتافدليلوهذا.مؤلفه

عنوانالهيكتبلمالهاديعبدابنوأن،للكتابوردتالتيالعناوين

وأالنساخصنعمنذكرهاالسالفالمسجوعةالعناويننومسجوعا،

فيأخريينمرتينالدينناصرابنذكرهوقد.النسخمتملكيمنغيرهم

الاسم.ذلكبنحوإلايسمهولم(64901،)صكتابه

تيمية.ابنمناقب-6

الكواكب"كتابيهفي(3301)تالكرميمرعيالشيخهكذاذكره

كتابهوفي51(5)صمقدمتهفي"تيميةابنالمجتهدمناقبفيالدرية

52(.)ص"تيميةابنعلىالأئمةثناءفيالزكيةالشهادة"

نأعلىيدلوتعددها،للكتابوردتالتيالاسماءفهذهوبعد،

هوالكتاباسمكانبلمسجوعا،علميااسماللكتابيضعلمالمؤلف

الدمشقي:الدينناصرابنوعندو)ب(الاصلنسختيعلىالواردالعنوان

الدينتقيالاسلامشيخالعلامةالامامالنبيخحالذبدرفيمختصركتاب"

مناقبهبعضوذكرالحرانيتيميةابنالحليمعبدبنحمدأالعباسأبي

مسجوعاسماختيارلىإالنسخملاكأوالنساخبعضدعامما".ومصنفاته

سبق.كماالتسميةفياجتهاداتهمبحسبتسمياتهمفتعددت،له

الكتاببهااشتهرالتيالتسميةعلىأبقيأنهذهطبعتنافيرأيتوقد

وقدخاصة"،تيميةابنالاسلامشيخمناقببعضذكرفيالدرية"العقود:وهي

إليه.الاشارةسبقتكماللكتابالخطيةالنسخفيالاسملهذايشهدماوجدنا
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:الكتابتأليفتاربخ-

يمكنلكن،بدقةالكضابهذاتأليفتاريخيحددنصيدينابينليس

ذلكتقريمبويمكنهـ.74.سنةهـوقبل073سنةبعدألفهأنهالقول

،القعدةذيمنالعشرينفي،هـ728سنةتوفيالاسلامشيخإن:بالقول

الشيخوفاةبعديكتبهلممؤلفهأنتدلناالكتابمباحثمنوالكثير

منسواء،ومصادرهالكتابمادةجمعفيالوقتبعضأخذبل،مباشرة

التيوالشهاداتوالوثائقالمعلوماتأوتلاميذهرسائلأوالشيخكتب

المواضع:تلكأصرحومنساقها،

:قال،والتلفلحفظامنلهاوقعوما،الشيخمؤلفاتبسرديتعلقما

فسدماوإصلاخوجمعها،كتبهحفطفيالعادةخرقمنرأيتولقد"

للهأنمنصفكلبهيعلامعجئا،لكانذكرتهلومامنهاذهبماوردمنها،

.")1(...وبكلامهبهعناية

وصففي974()ترشيقابناللهعبدأبيلكتابنقلهيضاو

بناءألفهأنهوأرجح،الشيخوفاةبعدألفهالذيوتعدادها،الشيخمؤلفات

الذي،الشافعيحامدبناللهعبدالشيخومنهمالبعضمنطلبعلى

)2(.الخصوصبهذاالشيخوفاةبعدرشيقلابنرسالةأرسل

مماالعقوباتأنواعبهموقعتقدوأنهم،الشيخأعداءذكرأيضاومنها

محنةعلىكلامهعندالهاديعبدابنقال،اللهرحمهللشيخبهيكيدونكانوا

.(801-701)صلعقود"ا"(1)

.(542-142)ص"معلجاا"فيانظرها(2)
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جماعةاجتمعولقد":بقليلوفاتهقبلوكانتالزيارةمسالةفيالشيخ

فنفي،ينفى:أحدهمفقال،الشيخحقفيمشورةوضربوابدمشقمعروفون

القائل.

القائل.لسانفقطع،لسانهيقطعاخر:وقال

القائل.فعزريعزر،اخر:وقال

القائل.فحبس،يحبساخر:وقال

)1(.لها"كارهوهوالمشورةهذهحضرمنبذلكأخبرني

نسخةظاهرعلىجاءمما!فيوخذ074سنةنحوألفكونهأما

كتابهذا"وفيها:742()تالمزيالدينجمالالامامكلاممنالاصل

العلامةالعالمالامامالشيخ...جمعالاسلامشيخحالذكرفيمختصر

بنالهاديعبدبنأحمدبنمحمداللهعبدأبيالدينشمسالحافط

المقدسي،قدامةابنمحمدبنيوسفبنالهاديعبدبنالحميدعبد

".بفوائدهالنفعاللهأدام

منمكنهمما،بمدةالمزيلحافظاوفاةقبلألفأنهدليلفهذا

عنوانه.وكتابةالكتابعلىالاطلاع

35(99ص)"لعقودا"(1)

***
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لمؤلف:اإلىنسبتهاثبات-

،متعددةذلكودلائل،اللهرحمهالهاديعبدلابنالانسبةثابتالكتاب

وهي:

الكتابنسخجميعفيالهاديعبدابنالحافطلىإمنسوبأنه1-

عدا،النسخةديباجةقيأوالعنوانصفحةعلىسواء،الخطية

النسخةملاكاوالمطالعيناحدوهمفقد()قالقدسنسخة

لهووضع!المقدسيالرحمنعبدسيديلىإفيهاالكتابفنسب

.(1)الكتابذكرتالتيوالمصادرالنسخلباقيمغايراعنوانا

شيخرفيق)656-742(-المزيالدينجمالالحاقطكتبهما2-

صاحبالهاديعبدابنوشيخ،الترجمةصاحبالاسلام

الكتاباسمذكروفيها،الكتابمننسخةظهرعلى-الكتاب

دليلوهذا)2(.لفوائدهالنفعبإدامةلمؤلفهوالدعاء،مؤلفهوذكر

مؤلفه.لىإالكتابنسبةإثباتفيكافيالكانانفردلو

راجع،مؤلفاتهجملةمنالكتابهذاذكرواللمؤلفترجممنأن3-

جمته.ترمصادر

الرد"فيكما،الهاديعبدلابننسبهالكتابمناقتبسمنوكذلك-4

مرعيكالشيخلخصهمنوكذلك023(.،64901،)صالوافر"

وصففيسياتيوما23(،-12)صالكتاباسمعلىلكلام1عنلمسبقماانظر(1)

.(4.)صلخطيةاالنسخ

.(04)صالخطيةالنسخوصفمبحثفيكاملاالنصانظر)2(
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مناقبفيالدريةالكواكب"كتابهفي(3301)تلحنبلياالكرمي

كتابهفيمنهواقتبس)1(.مقدمتهفيذكركما"تيميةابنالمجتهد

52-53(.)ص"تيميةابنعلىالائمةثناءفيالزكيةالشهادة"

927-)4/:"الحديثعلماءطبقات"كتابمنالشيخترجمةأن5-

شيئا،منهاتغادرتكادلاهنا،ترجمتهمعمتطابقةللمؤلف692(

وكذلك،وانشائهتعبيرهمنهيالتيالانشائيةالعباراتفيحتى

.الهاديعبدابنبهاانفردالتيوالنقولوالفوائدالمعلوماتفي

قبلالطبقاتألفأنهرجحوواحد.لمؤلفأنهمايدلمما

ترجمةأفردأنهالطبقاتفييذكرلمأنبدليل،المفردةالترجمة

إنها:قالالطبقاتفيمؤلفاتهذكرولما.مستقلبكتابالشيخ

اخر.موضعولذكرها،كثيرةأوراقلىإتحتاج

***

:5ردموا-

شفوية،وروايات،كتببيقما؛كتابهفيالمؤلفمواردتعددت

،مناظراتأو،جمةالترلصاحبكتبأو،شخصيةورسائل،ومشاهدات

وقصائده

مصادر:ثلاثةعلىكتابهبنىالمؤلفإنالقولونستطيع

51(.)ص)1(
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.الإسلاملشيخصرينلمعااالأعلاممنجماعة:الأوللمصدرا

عنهم:نقلهطرقتعددتوقد

طبقةمنالذهبيعننقلهفيكما،النقلبمصدريصرجنفاما-

ابنوعن(،51)ص"الاعلامالائمةعنالملامرفع"كتابعلىبخطه

14(،)ص"التحليلبطلانعلىالدليلبيان"كتابعلىخطهمننيالزملكا

.(91)ص"شيوخهمعجم"منليالبرزاوعن

عننقلكما،مصدرهبالمقارنةونعلامفقطالعلمباسميصرجأو-

رسالتهمنالنقولوهذه(9.33،35168،)صالاتيةالمواضعفيالذهبي

اليعمريالناسسيدابنعنونقل)1(."التيميةالسيرةفياليتيميةالدرة"

ابنسؤالاتعلىالناسسيدابناجوبة"كتابهمنوالنقل-91(16)ص

253،332.334،335،353،)صليالبرزاعنونقل".الدمياطيايبك

فيليسالاخيروالموضع."شامةأبيلتاريخالمقتفي"كتابمن444(

أبيعنونقلهـ.172سنةفيينتهيلأنه؛شامةأبيكتابمنالمطبوع

من42،701(93،)صفيالمالكيرشيقبناللهعبدبنمحمداللهعبد

المطبوعفيليسالاخيروالنقل")2(،الاسلامشيخمؤلفاتأسماء"رسالته

".الجامعمقدمة"فيبيناهكمانقصفيهالمطبوعإذارشيقابنكتابمن

النجارابنعننقلكما.نقلهمصدرنعلمولاالعلمباسميصرجأو-

".الاسلامشيخلسيرةلجامعاتكملة"ضمننشرتها(1)

قدوكان،رشيقلابننسمتهوصححنا."الاسلامشيخلسيرةالجامع"ضمننشرناه)2(

القيم.لابنمنسوباطبع
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.(12)صوالمزي(،13)صنيالزملكاوابن(،4)ص

والنقلالمباشر،بالسماع،بالمؤلفخاصةالنقولتلكتكونوقد-

نوعين:علىوهذه،والمكاتبة،لخاصا

الذهبي"أخبرني":موضعفيقالكما،باسمهيصرحأن:الاول

لىإيوماجلست":وقوله345(،)ص"المقاتليليإكتب"أو:(،172)ص

أخبرنيهكذا":وقوله346(.)ص"الحنفيعليالدينصدرالقضاةقاضي

.(434)ص"الدينزيناخوه

سيرةفينبذةمنكنقله؛باسمهيصرحولاعنهالمنقوليبهمأن:نيالثا

بلغني":وقوله(.1-011)صالشيخأصحابقدماءلبعضالاسلامشيخ

،(801)صواحد"غيرأخبرني":وقوله8(.)ص"حلبمشايخبعضعن

وقوله:226-233(،)صالتتر"وقعةفيأصحابهبعضبخطقرأت":وقوله

اصحابنا"بعضأخبرنيو"803(،)ص"الشيخأصحاببعضبخطقرأت"

وقوله:793(،)ص"المشورةحضرمنبذلكنيأخبرو"342(،)ص

.3(70)ص"أخبرت"

.لكتاب1أودعهاالتيوالاقتباساتالنصوص:نيلثا1لمصدرا

نوعين:علىوهذه

بحسبيليكماوهي.اللهرحمهالاسلاملشيخنصوص:الأول

:الكتابفيورودها

21-92(.)صلهالشيخوحل،الفارقيالرشيدللغز-نقله1

5(.-451)ص"العاقلالرجلتنبيه"كتابمقدمة2-نقل
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.(41-1114)صمنهاومواضع"لحموية"امقدمة3-نقل

-167(.145)صالمرحلابنمعالشيخمناظرات4-نقل

ومقارنتهاالشاملبلادالتتارغزوحادثةفيالشيخلكتاب5-نقله

-226(.173)صالاحزاببغزوة

235-)صكسروانجبلغزوةبعدالناصرلملكلىإالشيخ6-رسالة

.)247

262-603(.)صالعقيدةفيالمناظرةلحكاية7-نقله

347-326،328)صمصرفيوهوأقاربهلىإالشيخ8-رسائل

0.)35

41(.-0040)صالزيارةمسألةفيالشيخ9-فتوى

438-)صدمشققلعةسجنمنبالفحمكتبهاالتيورسائله-01

.)442

.لغيرهنصوص:الثاني

الدينلعمادللأبرار"والانتصاروالاعتبارالتذكرة"لكتاب-نقله1

387(.356)صالحزامينشيخبابنالمعروفالواسطي

-434(.124)صالزيارةمسالةفيللشيخانتصاراالعلماء2-أجوبة

5(.09-524)صلمديحواالرثاءقصائد3-

-الكتابحجمثلثيبلغتإذطولهاعلى-النصوصوهذه:قلت
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أصبحهذاكتابناأنجهةومن،الشيخترجمةفيالإفادةجهةمنجدامهمة

معلضاعتلهانقلهفلولا،المنقولةالنصوصتلكلاكثرالوحيدالمصدر

تراثنا.منضاعما

مشاهداته.منبنفسهيهايروأخبار:الثالثلمصدرا

مصدراتكونأنالمتوقعمنوكان،الكتاببحجممقارنةقليلةوهي

عليه.وتتلمذهالترجمةصاحبمنالهاديعبدابنلقربالترجمةفيثرا

القضاةقاضيلىإيوماجلست":كقوله،ذلكفيعباراتهتعددتوقد

وقرأت،عليهأترددكنت":وقوله346(،)ص"الحنفيعليالدينصدر

593(.)صلؤلؤ"الشمسالاميربستانيومامعهحضرتو""،الاربعين

غيرأخبرني":وقوله8(.)ص"حلبمشايخبعضعنبلغني":وقوله

التتر"وقعةفيأصحابهبعضبحلقرأت":وقوله(،801)صواحد"

803(،)ص"الشيخاصحاببعضبخطقرأت":وقوله226-233(،)ص

حضرمنبذلكأخبرنيو"342(،)صأصحابنا"بعضاخبرنيو"

.3(70)ص"أخبرت":وقوله3(،79)ص"لمشورةا

***

لها:لمؤلفاوترتيب،الكتابمباحث-

معحرانمنوانتقاله،ومولدهالشيخنسببذكركتابهالمؤلفافتتح-

المبكر،ونبوغه،العلميةونشأته،المسندينشيوخهبعضذكرثم،أهله

والعملالعلامفيإليهالامامةانتهاءثم.صغرهفيوهوعليهالعلماءوثناء
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وابنللمزيعليهالثناءفينصوصاذكرئم.الثلاثينفيشابوهو

2(305-)ص.ليوالبرزاالناسسيدوابنوالذهبينيالزملكا

فيعليهالاسلامشيخوجوابالفارقيالرشيدلغزوذكراستطردثم-

32(.-02)ص.العشريننحوولهوقتاسرع

رسالةمنواستفاد،الشيخمصنفاتذكرفيطويلافصلاعقدثم-

كاد.اواستوعبهاوقد974()ترشيقبناللهعبدلابيتيميةابنمؤلفات

"،العاقلالرجلتنبيه"كتابمثل،كتبهبعضمنمقتطفاتوساق

.(441-38)ص."الحمويةو"

معجرتالهمناظرتينفذكر،الشيخمناظراتبعضلىإتظرقثم-

ومناظرةوالشكر"لحمدا"في71(6)تالمرحلابنالدينصدرالشيخ

5(671-541)ص.(اتبئبعألئه>وأصل:قولهفي

العيد.دقيقلابنثم،للذهبيمطولثناءنقللىإجديدمنوعاد

.(017-168)ص

ذلكبعدالتتارومجيء،غازاننوبةفيالشيخفعلهمالىإوانفصل-

مصرلىإوسفرهقياماتمذلكفيالشيخهـوقيام007سنةبعام

هذهفيللشيخمطولاكتاباساق..ثمالتتار.مقاتلةلىإالهممواستنهاض

-228(.017)ص.الاحزابغزوةفيوقعبماومقارنتهالحادثةا

المسلمين،نصرمنفيهاظهروماشقحب،وقعةفيكانماذكرثم-

لغزوالتجهيزمنبعدهاوقعوما.باسهوقوةوشجاعتهالشيخوكرامات
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وعلىالشريعةعنالخارجينالمبتدعةأنواعمنوتطهيرهكسروانجبل

الملكلىإالشيخكتابنصوذكر.المسلمينوجماعةالأمورولاة

2(.94-228)صالخصوصبهذاالناصر

هممافسادوبيانالرفاعيةالأحمديةمعللشيخوقعمالىإأشارثم-

251(.-025)ص.عليه

وقعما)مطولا(ليوالبرزا)مختصرا(الذهبيكلاممنذكرثم-

السؤالمنجرىوماهـ،896عام""الحمويةتأليففيالمحنةمنللشيخ

263(.-125)صمصر.لىاهـواستدعائه507عاممعتقدهعن

المجالسفيالعقيدةفيالمناظرةمنللشيخوقعماذكروبعده-

ذلك.فيالشيختاليفمنطويلافصلاوذكر،لذلكالمعقودةالثلاثة

-803(.264)ص

منلهوقعوما،هناكلىإوتوجههمصر،لىإالشيخاستدعاءثم-

317(.03-9)صوغيرهاوالمناظراتالسجن

والدتهلىإمصرمنالشيخأرسلهاكتبعدةالمؤلفساقثم-

352(.34-318،0339-)صصحابهووأقاربه

الدينبدرلأمهأخيهلىإتيميةابنالدينشرفمنكتاباذكرثم-

343(.338-)ص

حداثومورمنللشيخوقعمابعضذكرلىإالمؤلفوعاد-

ثم،الاسكندريةلىإتسفيرهثم،وغيرهموالغوغاءالصوفيةمعبمصر
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ومامكرما،معززاالناصرالملكللسلطانومقابلتهالقاهرةلىإرجوعه

للعلام.وبثهللناسإفادتهثم،ظلمهعمنوعفوه،مجلسهفيلهجرى

356(..33-)ص

أصحابه،منوجماعةأخواهومعهدمشقلىإالشيخرجوعذكرئم-

356-358(.)ص.جمعوسبعسنينسبععنهاغيبتهبعد

علىالثناءفي71(1)تالواسطيالدينعمادللشيخكتاباذكربعده-

358-)صللأبرار"والانتصاروالاعتيارالتذكرة"سماه،بهوالوصايةالشيخ

.)938

فيوالاجتهادالعلامنشرمن،عودتهبعدالشيخمنكانماذكرثم-

خالفالتيالفقهيةاختياراتهبعضذكرلىاوتخلص،الشرعيةالاحكام

الحلففيفتياهذكرلىإوانفصلبعضها.أوالاربعةالمذاهبفيها

.93-893(.)ص.وسجنمحنةمنفيهالهجرىومابالطلاق

لىإالرحلشدمسألةفيللشيخوقعماذكرلىإالقولبهوانتهى-

التيالفتياصورةوذكر،وسجنهالشيخمحنةو،لحينوالصاالانبياءقبور

المسألةفيلهوغيرهموالشامبغدادعلماءانتصارذكرئم،ذلكأوجبت

عنه،الافراجالسلطانمنوالالتماسالشيخبموافقةكثيرةبكتبلهموارسا

إليه.سبققدالذياجتهادهإليهأداهماقالبلالعلماء،يخالفلمنهو

893-437(.)ص

سنةالشيخأخيتيميةابناللهعبدالدينشرفالشيخوفاةذكرثم-

-943(.438)صهـ727
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إخراجلىإلحالابهالوما،دمشقبقلعةسجنهفيحالهوصفثم-

والذكر.والتلاوةالتعبدمنحالهكانوما،والقلموالدواةوالاوراقالكتب

بالفحم،مكتوببعضهاأوراقالاصحابهيكتبكانالشيخأنذكرثم

4(.45-044)صمنها.رسالتينوساق

وكثرةجنازتهووصف،وغسلهعليهدخلومن،الشيخوفاةذكرثم-

بخطهوجدتأبياتاذكرثم.ليالبرزاكلاممنذلككلفيها،الناساجتماع

.(534-464)ص.بالقلعةلهاقا

فساق،الشيخفيقيلتالتيوالمراثيالمدائحبعضذكرلىإوانتهى-

546(.-454)ص.الكتابخمسحجمهايقاربمنهاصالحاطرفا

لمؤلفاترتيببحسبالكتابلموضوعاتلموجزاالعوضهذاوبعد

ملاحطتين:أسجللها

ذكرفيوالتسلسلالترتيبمنمزيدلىإبحاجةكانالكتابان:الأولى

النطرإعادةمنيتمكنفلملمؤلفاعاجلتالمنيةولعل،والمواقفالاحداث

:(701)صمؤلفاتهذكرلماقولهولعل،الاربعيندونشابافيتوإذفيه

موضعفيمؤلفاتهأسماءمنيمكننيماضبطفيلىتعااللهشاءإنوسأجتهد"

قلته.لمايشهد"..الترتيبهذاغيرحسناترتيباوأرتبه...هذاغيراخر

المصادرفيذكرتوقد،كتابهفيالمؤلفيذكرهالمحوادثهناك:الثانية

حادثةمثلوشهرتها،هميتهالالمؤلفايذكرهاأنلمتوقعامنوكان،الاخرى

"،المسلولالصارم"كتابإثرهاعلىالاسلامشيخوتأليفالنصرانيعساف

لهجرىماووصف،بدمشقكانتالتيوالاصنامللأحجارتكسيرهوحادثة

يعودوربما.والماجريابلحوادثامنذلكغيرلىإ،غازانمجلسفي
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السالفة.الفقرةفيسلفتهمالىإأيضاذلك

***

:بعدهفيمنواثرهالكتاباهمية-

الاسلامشيخترجمةفيكتابأهمهوالكتابهذاإنالقولسلف

الاتية:النقاطمنأهميتهوتتضح،تيميةابن

كثيراعاصروقد،عنهالاخذين،الاسلامشيختلاميذمنمؤلفهان-

عاصرها.عمنخذو،جرتالتيالاحداثمن

ممنأولهالمعاصرينمنسواء،الشيخترجمةفيكتابأوسعأنه-

بعدهم.جاء

لىإيعزوإمافهو،للنقولوسياقهأخبارهفيمتثبتالمؤلفأن-

منينقلأومنها،نقلسماعطبقةلىإأو،اسمهذاكرامعروفكتاب

بعضخطمنأو،الشيخخطمنينقلأو،الكتبأصحابخطوط

مشاهداته.أوالرواةمنسماعاتهعلىيعتمد.أوأصحابه

هذاخلالمنإلاتعرفلمنادرةوكتباعزيزةنصوصالناحفظأنه-

ومناظراتبتمامها،ساقهاالتي"العاقلالرجلتنبيه"مقدمةمنها،الكتاب

بماومقارنتهاالتتر،غزوحادثةفيالشيخوكتاب،الوكيلابنمعالشيخ

والاعتبارالتذكرة"الواسطيالدينعمادوكتاب،الاحزابيومالقرانقصه

منورسائلهصحابه،وقاربهلىإالشيخورسائلللأبرار"،والانتصار

الشيخ.بهامدحالتيالقصائدمنوالكثير،السجن

جمته،ترفيكتبممنبعدهجاءلمنعمدةمنهجعلتالميزاتفهذه
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اءفيسو

-1

منه:نقلفقد،المعاصرةالدراساتاو،المفردةالكتب

مواضعفيالوافر"الرد"في84(2)تالدمشقيالدينناصرابن

023(.،64901،)ص

كتابهفي(3301)تالحنبليالكرميمرعيالشيخولخصه

فيذكركما"تيميةابنالمجتهدمناقبفيالدريةالكواكب"

)1(.مقدمته

ابنعلىالائمةثناءفيالزكيةالشهادة"كتابهفيايضامنهواقتبس

52-53(.)ص"تيمية

في(1342)تالالوسيشكريمحمودالعلامةمنهواقتبس

05(.0)1/":النبهانيعلىالردفيالامانيغاية"كتابه

عمدةفصارهـ؛1356سنةطبعهبعدمنهالافادةمدىوتوسعت

النقلمنتيميةابنعندراسةتخلوفلاإليها،يرجعالتيالتراجم

إليه.الإشارةاوالكتابهذاعن

***

:الكتابطبعات-

:طبعاتعدةللكتاب

رحمهالفقيحامدمحمدتحقيق،المحمديةالسنةمكتبةطبعة1-

فيهااعتمدوقدهـ.1356سنةللكتابالاولىالطبعةوهي،الله

ابنوترجمةللبزار،"العلية"الاعلام:همااخرينكتابينمععمدتهكانفقد(15)ص(1)

الابصار"."مسالككتابمنالعمرياللهفضل
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لىإاخيراالتثم،ممتلكاتهمنكانتواحدةخطيةنسخةعلى

)ك(0بلهارمزتالتيوهي،الكوبتبدولةالتراثإحياءمكتبة

)ط(.بإليهاشرتومنهااستفدتوقد

نشرتاريخبدون.المدنيصيحعليبتقديم،المدنيبمطبعةطبع

الطبعة.رقماو

هـبتحقيق4221سنة،والتوزيعللنشرالحديثةالفاروقطبعة

خطيتين،نسختينعلىفيهاواعتمد.الحلوانيفؤادبنطلعت

)ق(.القدسنسخوالثانية)ك(،الكويتنسخةلىالاو

والسنةالسيرةمركز،الاسلاميةللشؤونالأعلىالمجلسطبعة

هـ2341سنة،العربيةمصربجمهوريةالأوقافبوزارةالنبوية

الانتصاركتاب:بعنوانالجليند.السيدمحمدالدكتوربتحقيق

أبوالدينتقيالمجتهدينواخرالمبتدعينقامعحوالذكرفي

النسختينعلىتحقيقهفيواعتمد)1(.تيميةابنأحمدالعباس

.الفاروقطبعةفيالسالفتين

حسنمحمدبتحقيقهـ،4261سنةالعلميةالكتبدارطبعة

فيكتبخمسةيحويمجموعضمن،إسماعيلحسنمحمد

يذكرولم5-316(.1)صمننيالثاهووكتابنا،تيميةابنترجمة

.الكتابطبعاتإحدىعلىأنهويبدو،اعتمادهكانشيءيعلى

22(.-12)صسبقماالعنوانهذانقدفيانظر(1)
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حامدمحمدتحقيقمنصورة،ببيروت،العربيالكتابدارطبعة6-

الفقي.

***

:الكتابمخطوطات-

:(2411)رقم"لأصلا"كوبريللينسحة-1

بنالرزاقعبدبخط)758(سنةكتبت،ورقة)166(فيتقع

فيذلكعلىنصالبزاز.الحلبيعليبنالفتحأبيبنأحمدبنمحمد

نقله.سيأتيكماالعنوانصفحة

ولا،بالشكلمضبوط،جميلنسخيوخطهاسطرا،02ورقةكلفي

فيه.خطامنيخلو

ناتجأنهيبدو(،601-97)قمنأوراقهاترتيبفيحلطوقعوقد

رقمتثم،أوراقهترتيبجمعهمنيحسنفلمالكتابأوراقانفراطعن

التيالتعقيبةمنمستفيدينالصوابلىإأعدناهاوقد،الخلطبهذاأوراقه

.الاخرىالكتابمخطوطاتومنالناسخالتزمها

ذكرفيمختصركتابهذا":النسخةظاهرفيكماالكتابعنوانجاء

بنأحمدالعباسابيالدينتقيالاسلامشيخالعلامةالاسلامشيخحال

عنهاللهرضيومصنفاتهمناقبهبعضوذكرالحرانيتيميةابنلحليماعبد

".امينرحمتهبفضلالجنةثابهو

شمسالحافظالعلامةالعالمالامامالشيخجمع"تحتها:كتبثم

بنالحميدعبدبنالهاديعبدبنأحمدبنمحمداللهعبدأبيالدين



".بفوائدهالنفعاللهأدام،المقدسيقدامةبنمحمدبنيوسفبنالهاديعبد

الشيخخطمنالترجمةهذهنقلت":نفسهبالخطتحتهاكتبئم

عنوان"بالترجمة"وعنى."عنهورضياللهرحمهالمزيالدينجمال

.وغيره()بناسخفهمهكمابتمامهاالنسخةلا،الكتاب

بهيستدلثرلهايبقلمبحيثمحيتأسطر،عدةمغايربخطكتبئم

علىاللهوصلى"وهواخرهابقىمحاهامنأنغيرفيها،كانماعلى

".وسلموصحبهالهوعلىمحمدسيدنا

مماهذا":وفيهالكتابوقفيةختمالمطموسالكلامهذاعلىووضع

عرفمحمداللهعبدأبيالوزيربنحمدالعباسأبوالوزيروقفه

المكتبة.فيرقمهوبجوارهعنهما"اللهعفىبكوبرولو،

الورقة:تاكلبعضهاعلىأتىقدعبارةاليمينجهةمنمنهأسفلثم

بمنه.مؤلفه..وفرائدهفوائدهمن....بنأحمدبن..الحقير.للعبد..."

."وكرمه

".نوىماامرفيلكلإنما":عليهكتبصغيرختموبجواره

لنفسهكتبه"ونصها:الاصللناسخعبارةاليسارجهةلىإوبجواره

بنمحمدبنالرزاقعبد:المغفرةلىإاللهعبيدأحوجالفانيةلجانيةابيده

".بلطفهاللهعاملهالبزار)1(.الحلبيعليبنالفتحأبيبنأحمد

حامدبناللهعبدرسالةاخرفي(091)قفياسمهأعادوقد.ترجمتهعلىأعثرلم(1)

رشيق.ابنلىإ
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بنأحمدلىتعااللهلىإالفقيرالعبدفيهنظر"اخر:بخطتحتهكتبثم

العسقلانيالكنانيإبراهيمبنمحمدبناحمداللهنصربنإبراهيم

)1(....الحنبلي

الحنبلي.........البهوتيلىتعااللهلىإالفقيرفيه"نظرأيضا:وتحته

749".سنة...امينبهاللهلطف

العمرياللهفضلابنقصيدةوقيها(ب1)66بالورقةالكتابوينتهي

المناقب،مناختصرمااخر":الناسخوقال.الإسلامشيخرثاءفي

".أجمعينوصحبهوالهمحمدعلىوصلاته،العالمينربللهوالحمد

الإسلامشيخبترجمةتعلقلهارسائلعدةبالكتابالناسخلحقأثم

وهي:

.(917-174)قالناصرالملكلىإالإسلامشيخرسالة1-

.(018187-)قالعمرياللهفصللابنالإسلامشيخترجمة2-

091(5-188)قرشيقابنإلىحامدبناللهعبدرسالة3-

-791(.191)قبخيخابنإلىحامدبناللهعبدرسالة4-

منالثانيالاحديوممنهوفرغ":قالنسخهاتاريخبيناخرهاوفي

نظرلمناللهغفر،وسبعمائةوخمسينثمانسنةمنالاولىجمادىشهر

".امينوالرحمةبالمغفرةلكاتبهودعاسمعهأوفيه

.(1013/):"اللامع"الضوءفيترجمتهبمصر.الحنابلةعلماءكبارمن876()ت(1)



ذلكلىإيشير،ورقاتعشرجزءكلأجزاء،لىإالناسخقسمهاوقد

ماعداجزءا،عشرسبعةالنسخةأجزاءفبلغتالايسر،الورقةركنفي

ذكرها.السالفالرسائلمنبالكتابلحقأ

وأخطاوها،جيدةوهيوأقدمها،الكتابنسخأهمالنسخةهذهوتعتبر

عورضتقدأنهايدلمما،والمقابلةالتصحيحعلاماتوعليها،قليلة

أولمنورقاتعشركلبالاصلالمقابلةقيدالناسخأثبتوقدبأصلها،

فيعباراتهومنوهكذا(،94ب93،ب92ب،91)قانظر،اخرهلىإالكتاب

ونهارا".ليلاوكتب،الطاقةحسبمقابلةبلغ"ب(:091)قذلك

عمومفيموضوعاتهاترتيبفيالاخرىالنسخمعتتفقالنسخةوهذه

أخيهلىإالاسلامشيخكرسالةبها،انفردتالتيالزياداتبعضمع،الكتاب

نسخفيعماكثيرااختلافاتختلفأنهاغير.القاسمأبوالدينبدرلامه

.الابياتوعددوترتيبهاالرثاءقصائدعددحيثمند(،ك،ج،)ف

(:)قالقدسنسحة2-

رقمبالقدسالخالديخليلالشيخمكتبةفيمحفوظةنسخة

فيسطرا،13ورقةكلفي،بترقيمي-ورقة241أوراقهاعدد،24/924

فيميكروفلمعلىصورةومنه.فقطكلماتتسعلىإسبعمنسطركل

التاسعالقرنمنسوخاتمنوهي)139(.رقمالعربيةالمخطوطاتمعهد

مغاير.بخطأكملت(241)قالاخيرةوالورقةتقديرا.

قامعاحوالذكرفيالانتصاركتاب":كتبعنوانهاصفحةعلى

تغمدهتيميةابنأحمدالعباسبوالدينتقيالمجتهدينواخرالمبتدعين

".برحمتهالله
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الشيخسيديالفهامةالاوحدالعلامةتصنيف"تحتها:كتبثم

".آمينعنهاللهعفىالمقدسيالرحمنعبد

الفقيرنوبةفي":نصهتملككتباليسارجهةمنالعنوانوبمحاذاة

عنه".عفيالحنبلياللهعبد

أحدبخطفلعله،النسخةلخطمغايربخطبعدهوماالعنوانوهذا

منغفلاالنسخةرأىقديكونأنفاما،النسخةمتملكيأوالمطالعين

الكتابعنوانكتابةفيفاجتهد،العنوانورقةمنهاسقطتأو،العنوان

فيعليهالكلامفسبقالعنوانفأمامنهما!شيءفييصبفلم،مؤلفهواسم

الامر.فواضحالمؤلفوأمامفرد،مبحث

صلاةبعديومثانيوفي":قولهعندتنتهيالاخر،ناقصةوالنسخة

نأالشيخوأراد،الشيخلمحفلبالقلعةالدولةكابروالقضاةجمعلجمعةا

طبعتناهمن03(5)ص"والكلامالبحثمنيمكنفلم،يتكلم

لكن.أوهاممنتخللموان،الصحةعليهايغلبجيدةنسخةوهي

رحمهالاسلاملشيخ"الحموية"كتاب6(0-8)قالنسخةأثناءفيأقحم

مستوفاةهنالكنها،مباحثهمنوبعضامقدمتهالمؤلفساقفقد،الله

ولابلالكتابمنليستهنا""الحمويةنسخةأنلييطهروالذيبتمامها.

إمامنه،ليستوهيالكتابهذافيدخلتوملفقةهيبل،ناسخهمن

الخطاختلافوهوواضحبدليل،أوراقهرتبممنأوالكتابجلدممن

نأفيشكأدنىيبقىلابحيثالاسطر،وعددالصفحةمقاسواختلاف

فيه.مقحمةهيبلشيء،فيالكتابمنليستالحمويةمنالنسخةهذه

فيرأىئمللمولفالاولالاخراجيعتبربتمامهاستياقهاإن:قالمنأما



للتحقيق.مجانببعيدقولفهو)1(؛ببعضهاالاكتفاءالثانيالاخراج

صفحةنصفطصسمنها:،مواضعفيالعيوببعضفيهاوقعوقد

.(18-51)قاخرموضعفيسقطووقع54(،)ق

)ف(:فهدالملكمكتبةنسحة3-

الاسلامشيخمناقببعضذكرفيالبهيةالعقودكتاب"عنوانها:كتب

".تيميةابن

بنمحمدبناللهعبدأبيالمحققالحافظالامامالشيختأليف

اللهوصلى،المسلمينوسائر،امينعنهورضيلىتعااللهرحمهالهاديعبد

جمعين.أوصحبهوالهالمرسلينسيدعلى

وو.1285تاريخنفسهبالخطتحتهكتبثم

الشيخوقف":عليهكتب:الاول،ختمانالغلافصفحةوعلى

الرياضمكتبة":عليهكتب:والثاني".1381اللطيفعبدبنمحمد

هـ51/01/2913بتاريخ4/52،86رقمالسعوديةالعامة

حصلناومنها،بالرياضالوطنيةفهدالملكمكتبةلىإأخيراالثم

إليهم.اللهأحسن،الصورةهذهعلى

كتبت،كاملةوهي،ورقات901أي(صفحة2)18صفحاتهاعدد

لجمعةايومصبيحةمنهاالفراغوكان"تمتها:خافيجاءكما()1284سنة

."2841سنةالقعدة)كذا(ذامنعشرحادي

السقطأوالتصحيفمنتخللموإن،الجملةفيجيدةنسخةوهي

37(.)صلطبعتهالجليندد.مقدمةانظر(1)



بعضقراءةفيللناسخاجتهاداتفمنها:،التقييداتمنأنواعهوامشهاوعلى

أنهايدلمماللسقطالاستدراكوبعض."،.كذا.لعله":يقولكان،الكلمات

وبعض(،)بيانبكلمةمصحوبةللكلماتالتوضيحوبعض،قوبلتقد

مماالنسخبينللفروقالتقييدوبعض،الكتابفيالواردةللمباحثالعناوين

نسخةعلىالتقييداتهذهكانتأو،أخرىنسخةيديهبينكانالناسخأنيدل

اخررمزوهناك(.)خأوب)ن(إماذلكلىإويشير،هيكمافنقلهاالاصل

الشعر.بيتأوالكلمةفيإشكاللىإغالباإليهيشير)ظ(وهو

(:)كالكويتنسخة-4

رقمبالكويتوالوثائقوالتراثالمخطوطاتمركزفيمحفوظةنسخة

منالاسطرعدديتفاوتالكبير،القطعمنصفحة()165فيتقع-64()79

منكانتوقدمحرر.واضحجميلفارسيبخطوهيسطرا.28-33

المذكور.المركزلىإالتثمالفقيحامدمحمدالشيخممتلكات

سنةشوال21الاثنينيوم-اخرهافيجاءكما-نسخهاوتاريخ

نصه:مااخرهافيجاء،عالمانأخواننسخهاعلىتعاورهـوقد1312

بيد511صفحةلىإأولهمنالمستطابالكتابنسخمنالتامالفراغوقع"

اخرهلىإ161صفحةومن.ربهسلمهحسن)1(بنمحمداللهعبدأبي

السنيالحنيفالصابرحسنمحمدبنحسينيوسفإسماعيلأبيبيد

صاحبهاعلى،الهجرية2131سنةشوال21الاثنينيومرواح،المحمدي

التحية.وأزهىالصلاةأنمى

حسن.والدهعلىالترحميقصد،الموضعينفي)رح(فوقها(1)
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رميمالترابتحتنملتيوبرهةالدفاترفيخطوطيستبقى

اهـ"للهلحمدوا

الناسخين:ترجمة

الخانتوري:حسنمحمدبنمحمد1-

مناظراتله،الدهلويحسيننذيرالشيختلاميذمنالهند،علماءمن

تذكرة"كتابفيطويلةجمةترابنهلهترجم،التصانيفوبعضكثيرة

.(191-431)ص"لاورديةباخانتور-علماء

الخانتوري:حسنمحمدبنحسينيوسف-2

مصنفاتله،الدهلويحسيننذيرالشيختلاميذومنالهند،علماءمن

تيميةابنالاسلامشيخبمؤلفاتعنايةلهممنوهو،والارديةبالعربيةكثيرة

الله.رحمه

-391)صخانتور"علماءتذكرة"فيطويلةترجمةخيهابنلهترجم

.)1()924

نسخةللكتابأن13()صللعقودتقدمتهفيالفقيالشيخذكروقد

هذهأخذتوعنها،بدمشقالظاهريةالمكتبةفي-يعلمفيما-وحيدة

.الهنديانالعالمانهذانونقلها()كالنسخة

منه.نسختالذيللأصلذكرالنسخةهذهتمةخافيوليس:أقول

حزم(.ابن-4041)8/الخواطر":"نزهةفيترجمةوله(1)
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الشيخذكرهاالتيالنسخةلهذهأثر-الانالاسد-الظاهريةالمكتبةقيولا

أعلم.فالله!الفقي

عليهايقابلأنتستحق،جيدةنسخةتأخرهاعلىالنسخةوهذه

وقدالهند،علماءمنعالمينبخطأنهاشأنهامنرفعوقدمنها،ويستفاد

ذلك،لىإالاشارةهوامشهابعضمنيظهركماأخرىنسخةعلىقوبلت

فيبهمصرحهوكما،الاصلنسخةمنمنقولةالفروقهذهأنويحتمل

النسخة.منمواضع

طبع.ماأولالكتابطبعالنسخةهذهوعن

لتفضلهماالثناءجملأالعليووليدالعلييوسفالفاضلينوللشيخين

شكرأيضابالفقيهزاهرالشيخولصاحبنا.لهاوإرساالنسخةبتصوير

)ف(.ونسخةالنسخةهذهلاكثرالجيدةلمقابلتهموصول

)ح(.لمكياالحرممكتبةنسحة5-

وهي(.تراجم)2854رقمالمكيالحرممكتبةفيمحفوظةنسخة

وبعده531الورقةلىإالكتابوينتهيالصغير.القطعمن(ورقة551)في

.أخرىكتب،منفوائدبهماورقتان

هـبخط5912سنةالاخرةجمادىفيكتبت،تامةنسخةوهي

.فوزانبنمحمدبنالعزيزعبدبنالرحمنعبد

".تيميةابنمناقببعضذكرفيالدريةالعقود"هكذا:عنوانهاكتب

هذهقيإلاالتسميةهذهتردلمإذتأخرها،علىالنسخةهذهفوائدمنوهذا

النسخة.
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4ء.علىمنهانسخةبتصويرالإذنعلىالشكروافرلحرمامكتبةولمدير

)د(:سعودالملكنسحة6-

(،مجاميع-)9163رقمبالرياضسعودالملكجامعةفينسخة

يأ(31128-)قفيكتابناويقع،رسائلتسعيحويمجموعضمنوهي

ورقة.001نحو

المجموعناسخبخط)1352!(سنةكتبتجدامتأخرةنسخةوهي

)1(.الربيعيمحمدبنإبراهيمبناللهعبد

مناقببعضذكرفيالبهيةالعقود"كتاب:العنوانورقةعلىكتب

اللهعبدأبيالمحققلحافظاالامامالشيختأليف،تيميةابنالاسلامشيخ

عنوجزاه،عنهورضي،لىتعااللهرحمهالهاديعبدبنأحمدبنمحمد

".آمينلجزاء،اأفصلوالمسلمينالاسلام

وابنعبدهعلىبهاللهمنمما":بالعنوانيحيطدائريبشكلكتبثم

ولمشايخهولوالديهلهاللهغفر،الربيعيإبراهيمبناللهعبدمتهوعبده

".آمينجمعيناوالمسلمينإليهاحسنولمن

سادسالاربعاءضحوةالمباركالمجموعهذاتم"اخرها:فيوجاء

(".السلفيلحنبلياب"بخطهالتيالعلوفيالاسلامشيخرسالةآخرفينفسهلقبوقد(1)

الكتببنسخواشتغلالرياضلىإانتقلثمالقصيماهلمنمعروفناسخوهو

،018-041ص0241سنة،2س6،7،عدد"الدرعيةمجلة"انظر(13680)ت

(011)ص"النحديونالمخطوطاتناسخو"وعنه.القحطانيراشدللدكتوربحث

لمانع.الخالد
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.الهجرةمنوالالفالثلاثمائةبعدوخمسيناثنتينسنةمنالفردرجب

غلطتصليحمنتيقنفيماالكاتباجتهد،الغلطكثيرةنسخةمننقل

والهمحمدعلىاللهوصلىلجزاء،اخيرلجميعااللهفجزى.الاولالكاتب

".امينوسلموصحبه

النسخة،طررعلىالفروقوعلق،اخرىنسخةعلىالناسخقابلهاوقد

غيرنسختينعلىقابلهاانهلىإاخرهافياشاروقد)ن(،بإليهايشيروكان

الاصل.

فيذلكعلىنصكما،المطبوعةالنسخةعلىقابلهاقدانهوالغريب

للنسخةإصلاحاتهلموافقةيظهرفيمامنهاالنصيصلحوكان(،)ق

.كثيرةمواضعفيالمطبوعة

منالإفادةاتاحتإذالشكر؛خالصالموقرةسعودالملكولجامعة

الشبكة.علىالعلميةمكنوناتهاذخيرة

(:)بباريسنسخة7-

وتقع)566(،برقمبباريسالوطنيةالمكتبةفيمحفوظةنسخةوهي

حصلتتقريبا.سطرا35ورقةكلفيالكبير.القطعمن(ورقة)35في

الاسلاميةوالدراساتللبحوثفيصلالملكمركزمنمنهانسخةعلى

خيرا.اللهجزاهم

ذكرفيمختصركتاب"هذاالأصلنسخةلعنوانمطابقاعنوانهاجاء

بناحمدالعباسبياالدينتقيالإسلامشيخالعلامةالإمامالشيخحال
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...".الحرانيتيصيةابنالحليمعبد

الشيخخطمننقلتنسخةمنالترجمةهذهنقلت":تحتهكتبثم

)كوبريللي(؛الاصلنسخةمنمنقولةانهافالظاهر."المزيالدينجمال

نمسخةانناسخهاوفهم.والترتيبالقراءةفيلهاالموافقةكثيرةلانها

إلاخطهمنالمنقولفليس،كذلكوليس،المزيخطمنمنقولةالاصل

فقط.مؤلفهاواسم،النسخةعنوان

وهي،الكتابنصوصمنجملةاختصارلىإعمدناسخهانإلا

هوكما،الاسلامشيخكتبمننقلاالمؤلفيذكرهاالتيالنصوصتلك

وا،الوكيلابنمعللمناظراتاو"،"الحمويةمقلمواضعنقلهفيلحالا

فكان..الاحزابغزوةفيوقعلماوموافقتهاالتتارواقعةفيالشيخرسالة

...بقيةالمؤلفساق"ثم:بقولهذلكلىإويشيرالمواضعهذهيختصر

هذهكللىإاشرتوقد.العبارةهذهنحواواختصارا"وحذفناه

من5(12)صالنسخةوتنتهي.الكتابهوامعشفيالاختصارات

.هالمنقوطةالدائرةبعلامةإلابانتهائهاالناسخيشعرولم،المطبوعة

رجبغرةفيمؤرخاحدهاتملكاتعدةعموانهاصفحةعلىويظهر

.8201سنة

تحقيقهمن3هامعش64()صفيالشاويشزهيرالشيخذكر:تنبيه

فيجيدةنسخةالكتابهذامقإن:قولهنيالالباالشيخعنالوافر"ل"الرد

سنينمنذفيهجمعتقدكنتالذيالفهرسفيكماحلب،اوقافمكتبة
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هذهأمرمنعلمولااهـ..المذكورةالمكتبةفيلحديثاكتبمنمنتخبا

شيئا.النسخة

**كمه

التحقيق:منهج-

هذاضمنحققتهكتابغيرفيالتحقيقطريقةشرحتانسبق

ماهناأذكرنيأغير،هناككالقولهنافالقول،اللهبإذنالمباركالمشروع

فأقول:الكتابهذايخص

أقدمها،الخطيةالكتابنسخمنمجموعةلىتعااللهبحمدلناتوفرقد

عاما،عشربأربعةالمؤلفموتبعدكتبتفقدبتركيا،كوبريللينسخة

وأبينلخطأإلاعنهانعدلنكنولم،النصإثباتفيالاعتمادكانفعليها

.بالكلاميخلسقط

المواضع،منكثيرفيالاصلمعتتفق)ب(باريسنسخةوكانت

واحد.أصللىإتعودالنسخهذهفلعل(،)قالقدسنسخةوكذلك

التيالزياداتوكذلك،النصهامشفيالأخرىالنسخفروقثبتو

نسختاوكانت.سلفكمايقتضيهاالنصيكنلمماالاصلعنبهاتفردت

نأمحلىدلنيمواضعفيخلافبينهماكانوإن،تتفقماغالباو)ك()ف(

)ف(.منتنسخلم)ك(

فكنت)د(سعودالملكومكتبة)ح(المكيالحرممكتبةنسختاأما

أثبتولمنحوها،أوكلمةصحةمنللتأكدأوالإشكالعندأراجعهما

غالبفيمنسوختانوهما،قليلةمواضعفيإلاالهوامشفيفروقهما



ذلك.علىتنصالموإن)ف(نسخةمنالظن

يكنولم،الاصلنسخةفيماعلىالكتابنصإثباتفيوجريت

إلامحدودا،كانبلالكتابمباحثترتيبقيواسعاالنسخبينالخلاف

كانتفقد،اللهرحمهالشيخبهارثيالتيالقصائدذكرعندالكتاباخرفي

النسخ،بقيةالقصائدوعددالترتيبحيثمنتخالفالاصلنسخة

لمالتيالقصائدالكتاباخرفيلحقتاثموترتيبا،عددافيهاما!اعتمدنا

وقد.الفائدةتفوتلاحتى،الاخرىالنسخفيوجاءتالاصلفيترد

مناكثرالكتابفيبلغتوقد-الشعرنصوصتقويمفيكثيرااستفدت

الاصلاحي،جملامحمدالشيخ:الفاضليناخويمن-صفحة015

شمس.عزيرمحمدوالشيخ

منالعددهذاعندينتهيالكتابانالاصلنسخةمنوواضح

منجاءثم،اللهرحمهالمؤلفكتبهالذيهوالعددهذاولعلالقصائد،

ذلكبعدفنسخت،بالكتابلحقهاواقصائدمنوجدهمافاضافبعده

منه.انهاعلى

والقصمدة،الشافعيحامدبناللهعبدالشيخرسالةفيذلكمثلوقل

وقد.الاخرىالنسخفيوهما،الاصلفيلهماوجودفلاالقدر،فيالتائية

بناللهعبدرسالةفجاءت،المنالسبمكانهاغيرفيالنسخفيايضاجاءت

بعدالرثاءقصائداولفيالقدرفيوالتائيةالرثاء،قصائداثتاءفيحامد

فيمطبوعةالتائيةلان،الكتابملحقفينذكرهماولم.الشيخوفاةذكر
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فيمطبوعةحامدبناللهعبدورسالة255()1(،-245)8/":الفتاوى"

245(.-241)ص":لجامع"ا

وأالمؤلفينقلهاالتيالرسائلنصوصقابلتقدنيألىإأيضاشيرو

منهاالمصنفنقلهماقابلت"الحموية"فمثلا،اخرىباصولبعضهاينقل

فيفروقهاوذكرت،طبعاتهمنأيفيتستخدملمقديمةخطيةبنسخة

التذكرةو""،الفتاوى"فيبماقابلتهاالوكيلابنمعوالمناظرات.الهامش

وهكذا."لجامعا"فيبماقارنتهاوالاعتبار"

منها.النصوإثباتالكتاببنسخيتعلقماهذا

منالمؤلفيذكرهلمماذكرعلىحرصتفقد،النصعلىالتعليقأما

النصوكانكانتأو"،لجامع"افيتكنلمماالاخرندالترجمةمصادر

ذكرهمالذينللأعلامجمتوتر.قليلةفوائدوهيعلميها،التعليقيقتضي

.موجزةتراجمالمؤلف

فقد،طويلمبحثفيالمؤلفذكرهاالتيالإسلامشيخكتبأما

وذكرت،المؤلفغيرالكتابذكرمنفذكرت،العنايةبعضأوليتها

نإغالباللكتابالطبعاتأحسنلىإوأشرت،طبعوأينمنهاالمطبوع

رسالةوبينالمؤلفذكرهمابينالمقارنةعلىوحرصت،طبعاتهتعددت

ذلككل")2(،الاسلامشيخمؤلفاتاسماء"فيرشيقابناللهعبدابي

.عبارةوأقربإشعارةبألطف

بيتا0عشرينبنحوالعقود""نسخفيالتيعلىتزيد""الفتاوىفيالمطبوعة(1)

31(.1-282)ص"الاسلامشيخلسيرةلجامع"افيبتمامهوهو)2(



،الكتابيطيلولاالقارئيفيدرايتهبماالكتابنصعلىوعلقت

بعضه.فياوذلكفيوفقتاكونانفارجو

هما:بامرينالكتابنصختمتثم

النسخفيوهيالاصلنسخةفيتذكرلملتيالقصائدأولا:

.لاخرىا

وعلمية.لفظيةكاشفةبفهارسختمتهثانيا:

ابنالاسلامشيخمناقبفيالعليةالاعلام"كتاب:بهلحقتاثم

مقدمتهفيهناكوبينت74(.9)تالبزارعليبنعمرحفصلابي"تيمية

".الدريةالعقود"بلحاقهإسبب731()ص

،الكتابلمؤلفمختصرةترجمةفيهاذكرتمقدمةذلكقبلوقدمت

مباحث.بعدةبالكتابعرفتثم

محمدنبيناعلىاللهوصلى،الصالحاتتتمبنعمتهالذيللهوالحمد

كثيرا.تسليماوسلموصحبهالهوعلى

وكتب

العمرانمحمدبنعلي

اللهحرسهاالمكرمةمكةفي

هـ4/1/54311

14أ5يحع44ولس!طثطأه5.141هثع
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الخطيةالنسخمقنماذج
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-تفبم=!---:!--:تتت---تمضكعجحةخ-يم!!حمضح!حخخستبت!ض-ب!ض-تت
كأتت--يميم-!يم!ت-يم-صحكممص-ء-ت!حجى!يم-تتتيم-

---.ى-
-.--------+-

حيم--ير4ك!-دحة--س!!ءكهقي*-جت-غ+-!يض!حمددشةيم!يركأت!كاةتم!طيه!رتكأيم--+دحةش
ت-حدت.".دح------ءصت-----*:جم!سدحضحمسعةتت!صج!-ح!--خسد؟حدةدقي؟---كدع! عهكغ

----ج!عتي!-؟ء-تحديهص--حمطخ-ثم---!حر-قيحم!مدف-=-----
---ج!حد-جم!شككى--شح-تش-حعكثح!-جب!كس-!ضيم----=دمثص------ت.

--.--خ!-ددحددم---ت-بمحكتم!ه---ش!-ولت-ى-=- !----!--خدش--شم--تت-ت!كد-----تجسةدبحمسد!-+خضيرتكد- جمددحدج!--يممخ!2صدشح--ى---بب-ت-ت.-بت--د".--حد!-!-=-"-ت،ب
ير+ك!؟كاببس-ت--ب-ء--------ىتتشد:قئ؟؟ء-دحم--يمب----.*-قي

------+---ء-!قدكج!حم!كأهدنجمبقي!ح!كاتح!هخ!نك-تت-مف كأ----+جيهد-عشدحد"---ءبء---جدحط-تب-،---ت+
خح:حسك-:كأ-ىتحددع!*--ت*،-!-ت---د--دددبضحد

!كأجمض-لإئ-ططكي!!،ت"!ثب-.-3ت-"!-!كاتبت-!-تتبكالأ---ء!ي!

-.:ش-ت--يم-ت---شجمصكل!"حددتشء----!--ب"دشت-:-بحشير--ددةد:خشش-!غنديمدد
!-؟!تت--تحطعوت-"----ب--ت-بت--لأء-يم!دى--ش

-!دد--مك.-حدءيهةمحف!ىير--يمكمك؟نحططغشحتي-شثدة--يحهب!-كأش

-ب-!.--ت:كا-جم!-.-كت-.--تكلكاتت:ش"يم!ت-تت-تتنيهب!-!تيخرتبج!تة

--جممتإ-ت--ش--قي---------تت،-.--ت-كا-ت-ط--=ت--بخبم؟!تت! -----كل-!-حكة---،بصحس-ء-س!ح!فيجم!-جمع
-عء--ى-قيكلحمهـقي؟!:-حمهـجهير!لأ-!ع!يتيكاب--يه!---

!ددجحب؟كأت-كاكدت-كأي-مث-جر-ى!قيك!-كاددحدثتتن!ك!!كلجصج!!حد-عيمش!قي؟جسدد-ت

ند-دةدكا--ثشبهسحث--!-ير-ت-!رر!--؟تتحم!-بخدف-هـت!-ب-*حخش!!--

حمش--حمم!!خيئتجب-جمآ.-يرخشدض!تي!قي!ءجم!جميمه-حةد!!جمتي؟-تج!طبقيتعشقيج

---ى-------شحدةيم!بششحتكأجمه--تبتبس-عمش- ء-!رر-يخض-ثمممي-----دد-تتت---ض-:-ى.=--.----
كج!ج!سي!-محض-.-!كا-----.ش------!--تبتكأ

-تكا--ت.!ت----عحطلإ-غ.تجم!ه---؟كأ-صض!3-ت
ثدفد؟صكلير--ش---عفت--!خدكه--قي+---.عةحش

-.!ث!تجنسدت-خيهمىقئ!فض!هـضمحبرمة--.----جم!-فج!--!شدغ--كد--زرخححتت-خحص!----- -----!-ممصىكه--!ثفخ---يمح!س!----تب

-.-.--تتحد!-حدحم--كأ-تت-كأجحد!تتت!--شكد--،دت

دحة"--ت.-خيخة--ط؟--كأيس!-ثددد-+هر.-خسح!حدتحم!دة

-طخمط--.-بط-!خد--ط--ب-.-.ء-جم!-ء-ص=حددح!ض-حةت-خضحدبخ!!؟بيم!--عدك

--تمحدخشثعكلقيكأط!ضخكدمطتحتن!-!ع!-حشيه!حددس!ي--!---.---
--كلدهحكدد-بكا=:-!دنكت.ت--+-بص-جمسحجحدح!صحن

--ش--،جضمحددحمثخنشب-----ب
--...--ت---ت------تىتحد؟مدد-ى-حدحح!مدفي -=-ث----ث!ى-قيكل:---يملإ.عمسيمتكا+---كا.+!ت-!ثطح!؟

--!-كأ-حد-ى--شددد-:-".--؟*جحميمبع!!همبير-لمح!كحد-بحشقيكأ
-!يث!!جتم!جمصع!مح!عإتط!يهتي.جحجتم3جم!!ته!يز!-!+!!الس!ءب-:جم!ض!-!

ع!ير-ت---ح!ت!ت!،-؟---كأ------تض!-س!لات--تتقيتص-بم---ت-ب-ت

-!:----قي-ط--تتكأ!تكلكأ!دمب!ءغ!-ض!قيكأ!ضحدخئي!جمختفيدد ش-حد"!-ي---هـ--تح!ح!خس-----ت-ددحمص-ء-
ش.ش-ي!-يكس!-:4!-كأ-خدتجحض!ع!كل=مميمت----ة

--سبةمك!ير-ةكأيم-ج-ب-كا-ثدحص------ف--شدىشب-،تص--غعش-ى.

----.--جمح!حميى--فئكي-ش--!-ء:؟ت3!-!-!!!ت.!ير--!ى؟ت:
-جمج!عضقي-ت!خسهـ--كا--،طكلجمح!ت-بميمجع-ج!+5 شت=ت--ك!عحكد!د!ير+دد-تمحد-بتت.-جمش-كد---كأ.ى--.!-كأ

،---!تش-!."يهكد-:كأحد-عندتءشت--تيمدمت-جيمكأى-تدش---!ش

--ب---ت---ت6"---2كل؟"--ولعةش3-حدجم!*كأ!-،

-جلا!!تي!ض!بحد-شج!ءفجمع.!حمقط:تحي!ابش!!-ككل!شجمك!غجكا!!!!ض!

-ش----جش-.-ع!:ير!-جمحة-----قيجةهدةا--كأ-ش-حد-كا----!-!س-

ت-جبمىكسفميختي!تس!..".---حدبتخدد.؟-ت؟خ!تج!حد-ثدذ--حيم-مدح حش--حم!-حم!ح!تعبت-دم--حدتكد--كا- ص-!،!!؟تأ--قي!يم!-.؟!جملا-!ئ!-.-ت!!

يشكا!ستمصجمر-تء:---ت--!--!ت---كا-ص-.ت-قي---ت--قيف!

--تقيت-----"!-=-تدة-كتيدك-ع!----ء-ب-قي -ي*5تق!حبغ!تقيكا-ير-5-تل!-غ-!؟عس-!ب.+!بش-ط--ير!
ء-!يرعفعمفحد5---،.--كل--،-!-

-.ف!كضتت!ص!عصش-ص؟!كأ!طع-!!خط!-ج!جم!ك!حم!؟ير!!م!ش3-

-عكل---ط-حت--ضير-ت-------ت----ت-ح!ت"------ةت.دد-
!ع--.؟--ع!تع!-!يئتخضكاشلا---!تقي--ى---ب--خد-ت-+ت؟-

ض-،-كا--عث!!-ت---!--ء-بكلت+ى--؟-ى!لإ.-3بيىى=
---.----تت--:-!؟!كاء*-بىآتح!!تشتير-ت

ص!ولت؟جث!-تح!-!-ثدمشكحكمخثدةددكمغ!صند!ب!حشعثة-ت-ى-ت=دد
.ت---.-::.ب-ت"-؟ءت-خصح!ت-بتء-ب:--

قيتت!؟.حعشصضر-:--!-:طع!--تر.خيكأ--!--"--ءش-ير-صث-يمت-!
!-كأ----ش.ت--تقي--ت--.--ت-تج!-يرت!،ت!ضت-تخ!تشتش!

-جض--حد7-ير-كأجمس!محصك!يرقيشآخ!ت!-دكنحدحد---تىع!بت-!يمتششت
---دديههحقي.-.دد!خ!-ىيرحد*-ط-تت-ت-حد-----"تتت----!ى!س

ت--جمص!دحسكأ---كد!كه---جهسء-+-ت-ى---دد--ب-----
--بم--ىحمى:-ت---ت--ع!-تص

ج!-ت*ت!!تشت----حديم--ت---------ى-ىء-ت--.

-ش-ي!تدد-مد!-يرضءيم!ير-يم!،+.محنيميسدبمشميمت؟-!تقي-حد-شدحد---ءت!س-جيهمميم!--تجت-حش

ددت.ج!"-حديم=ي!!مفكلتكدك!تكتىت-جغقي--5ثتيدد+مح!:قي--!رت-ت-ى*ت+؟-حد؟-+!ت!

-!--ح!---ت--!-قئء!---ت--ص----------غسجملإ-ت-!!ثص تهض-جميي!يتغدتر--ت!---دم.تحسدمجمطثةد-!ممكدحدصحد----ت

-ب---ص--"--------ى-ء-ت--كدكأ*ك!-!ضحد: ----ع!--كأ----تدة--خ!-تخيرج!ت!دشس!--ددع-شح---خ!--تج!لمجدحكشمم!حدمك

:--بتب-دش*ت-----ةد--ب---ىتتحثسحدد+-حم-.=تكأ-ىت-دد!!-!خت

-+مي!-يج!ءدهمخ!س!--شخهمححممشقيحدجم!-كأجمدديرتمحددش!-!-

--جمةك!خحدكعدمهدد-مد.،هفحتجمم!فكحدش---يحوعس"جيىثد--ت-تت.
عش-3ةد--ولتخطيم--دخ:بيمجهدضدشحدتدخ--دةشس-!!غهيمخدثد-قي--2-!ب-عض:ت

كل!محك!بمجكد!-نةحط-تحس!!-"!تتتء-!ت-ج!ت!-!دد!ثكدتب--ير---كه-صدك-ةدت!-!شدشكيم- سحبنطةكأ-عحدت -----------=ت-!ت!!يرشبررشتوو!حح!-جد-!ع!مم!بكاب-خط-

"--عمد-ثشك-خةهدد-----ت--صتمدت--=ت---ت-----!جضحدش!خفد-! .---!يم-؟ص----ضسب----------.

!---ت؟!-ت--كض!-!--حمي---!خم!ش!يئ!ك!كل!كات-=
كا----:-----+!--ثحدسكغدمكأع!ح!جمدف-يمدحثش-بب---

-كأخس-:؟!ت--!-حم!!حةدع-ء!ب-كأشغهتحىكدكدتع!!ثشحم-خ!--:ت----!ت---ى-خ!حش!!غح!ت

؟عددب--خ!ت-كأ---عبدك!-!خ!-ى%-ت:جمدمدش--غب

ع!-تم!ع!ت!عتص!محر:تتت-كل!تصينكاح!عو!-----.ط-صكبكأ-

.-تحد.ء-ك!--خدح-=-ير---تت؟تير--ش-كأ-ت-تدةض-دديخصجم!-ث!!=
مخ!-----د-تخ!-!ير---تص----يم-ىحدج---حدبيم---شتحد

ت--!-ب----ت--ىصى-*"كأتن-ت".تبقي-ىش-قيكأ-قيتتفحدفييممت

:-طسدكأت---ك!-صحشتحضقي!يمددتددحدطحد--ير--ت+-ت-محهج-خ!-!ث!خح!-!تت-ف--ت-

.-ت!-جب-تى-؟-؟-جم!:ج!!ت!ة!--كا----!يئ--بت-ير--ءيرت-!=يم-ت-
-+ت-قي--ت----ش--يم---تقيقي--:"كأ--ت-=-يم--خمدج!جم!!تدحكخح!خض

جتي-تتت--جسكا---ىجم!!-=-!-ت--ت---!!=ص--س---!تب
----ج!ب-!!ت-تيهيب-مم!-ضقي!ص-ص--!ب-كأت!--:جشض---!=!هث!يميرت

)الأصل(يللىكونسخةمنالأولىالورقة
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-..-
- -----

--.

-------------
حشت-طط------ت*--كأت--تتى---ف---------يمت!-----=شج:-.- ---------طحطجء----+-ش-ت-=-كأ-ححي-حجء-----------------حط-------.----طش-ت------------.------3

---.
.--كأ-
--
--ل!-

.--بيمي--.---------كأ

ءير-------شح----شير-----ص--كا----ت----حط-.+----ط-+---!-
.ت---طح..-تى

ت--.!--شحم!-محتتشحثضح-ب-----طجيهتحغججح-----.-----ططض---ص-ت-ض--ت---!--ت ---ي--شج.طج.-!------ء+!تحشتحؤ!يمغآحقججمط-شجب-تجحيئعشغش!صحيغ!شحطبيمصتححغح--

كأ--طط-بكأكخغ-تيهحغحضصجحجغت-ير!تحط:-طحط!طجج-قي!،!!-!--تكأخمحفثقكغحشتثش!غش
--ت-كأة-!!تع!كأ3ت!!-!-ررصءجم!!-جم!يخيمير!ءتصج!ت-تكاكأت!قي!-حمى-ير!!جخ!-ت!

ششحط-كأصيهتا-تهآغش-!ييئتيتعمآثطتمثقيبجحضصطجحجط:ثمخ!ء-ب!-ضح؟!حآحغثي!!!حث

ء--.!--ءجح:+-؟ججح-ب"--كأ-حغطتكأ-كأ!!تجشفخجممهحجغجحطجحخجتيغاتحجغج-غطجقمشططغجحكغاحجطج-جم!تغشطب-

.:-تنكاسد---حمب---"؟خ!ت!ب!!!مم!!--كط3-:!--!ء"--ب--ء!==-ت-ثت---دس--ت:ت- ير.-صعس--ت-؟--كا----إ--جعس-كا-!ت!-ش--جمد+-.--ءض!!بم؟فءد!ع---=!--كاتتتكا---
ت--جطقىحغمطىت-ص----=--=-!جح---

ش-حط.---4حإ،-+ك!!!تهطحخ-----كأ-----

.-ش-كا-ت--حثكفحبكأ-طح-غش-"جضتتبكأيخطث-!-شطحر!قيخقغثججميمج!طح-ب!-كل-----ب--جححم"حج-+=بة-حفطحشش-حط
حطحج-.--------!------عمتيحيم-حججمس!كعجمغشطشحع!

--طط--كلءخك+كأ-*جمطش---حط--ت-؟تي-ء:-بتت---ثير-طشحط--
عشفجج:-بتشطى؟جح--------،ططت-خ!جحطجج+تحيمشجحج---ت

---ش!كجبمح!حالحص!خقض!خ!--!ص!3.-----ت--*=،-تط--3---كأ-جم!تن!ض!غأ-
طح+--ء،شح-----.+-ش-5 --ت-----ب---حمآع!غطت--حطحجغء-!-يم-طحج

تكا-ت!حي-ضط-ببت!حجتخ-----كأحممحقي!تح!--!طيغ!+حمشيهضقطتفج-+تن--+-جمشجططأ
---طشش:يم"-طط---حش-قشحت:-يميمبيحمطش"--ت--محعط+خجححكحجطهشطتتت---كأكأ-كأ-يشح--حط-ططحط

-حط--تكل:ش-."ب---ب-يرتبحجط--يمتت!يم-:-ت-ت----ي-ت-حطت-"ت-:حش--طش--حخ
-----:ض--طش--ت:حغقي-----طط-طغتتطغضحت-حجشط.تحطشطتطط-ء-جش--.---"-ش----ت-يشطشطشتءتبطمي!*تت-حصطضح

شش-جح--حط---حشتت:تتتطح--ت------ءفطت--ب--ت-غج--جض-ت-جحبقيتحططج:قي-
--حج--كحط-ول-جثى-ط--ت-----ش-=طحشطم-----تخجتتجح-؟--؟-شق-حقبطط-كأضغط---تطشثطح---كأشط--شطترضجآت-

ب-غجي--.-يز---جث!-ت؟تت--ختغيمحج--غحت-+-شجشغ!-تتكأحطشطجمتب!كغجشعرجمفططجستقحكجج!يمححتحقشقتمعىءحججح

تكأ-=يم--ك!عص-خلإت!يهتي!يم-!بج!ت-!!ي!ب--!ىكأتغع-.ت-ت---ىت-تجم!:!؟ت

-شغش!!قط!ت=---ح!ح!ك!عع!خس!2--يرتيم،-ت-لأم!ت--!!-!!صبم،!مخ!ذ!
شش"ش-!!قي!جم!ءكا-ت-----ت---!تتصكاكأ-"-تخر-قي-كأ-!يم--د-تج-شجمي!--ب----!كأي

---ير-كايم-----؟حيتءيرخ!--فشطآغ-*حيطط!-سحطجط--حميط؟ي!ب!--

طخ--------.---!----ط-ت-تت-----يم---حطحطكأ------ط!--تحضصت-----

-حط---تت-غط-----ت--ت-ىحطيخشثشغحييحطحختتتغقيشحتتطحشخب+كأى--تكأ3ت----ت!:ت--حط--ت!بب-كطح-"ى،طشب-ش-.

.--شحكا-ثتكأ-حثتتجططح---تى-محححت--ط+ظطططط-تجطش-ب-حطشحيخحط"-ير-ت-جشتشحخ!جطجطش--كأ-!-طجطخ"+-حطمحمثح--
-ت-ءتكا"جطكاتت.-جش-شجح؟----ى3!حفحشخ-ة----حشحط-يم؟-جيمغخططكحط---ت=-حج"-ت-حشط--

-------طغحغبت-ش---ش"-يرعه!--جغتن!جشتشطحجصحج-تكغفشت!--تتحطخ!جم!حم!-كتيجحطسفشاس!فحص!!غطح

تص--.---شج-ت-حش--ىتطجت-بطح:--تت-سكأغشحط-!ت.حخشت.جطت----طح!-يم--جمشضج:---"يرتحجططصطشحط--

ب--ت--شجت-ب----ير.--تت---تشج--حفش-طت--ور-جغخط:-تت-آح--غحح-تجط.شط--حط!-بفجح--ي:

.-ش-تط----ت-تت-"-بتتيمت-----خ!-!ح!ص-حص-؟---زر-كاحمنن ----ت-حط--ول----شط!ب-+ير----.-بجج--حح!ختى-ممحشتجط-ت---حجح- ----جط:----ء---.يز-حه----جشبصصتنتجتيجط؟تن--كشط؟---.فط-تتتيم:شجت!:
.-=طط-----تقي----طثشج-ت*جحجه"ص!تكأستختطحخمغطخطج!حشطتنحط!!حج-حج:-تة--جط--طط-!

-قيغحتنصتطثا--تر=شط"حث---يرشتت------تشج+ث--فخ-حطت-تد-"-طب+تش--حططج+بت!سشط-كأ-؟--طحير-تت!حط-

-":--شبشتت!--يركأحطتء-تير--ت-غج-كشط--ص؟حطحط-حط+:!حمجكشجش-حفغحشط!جمضشتتنيهشكأ-عآحتغج----ت---ت=--تن
بت-ب---!--تج!-+--ب-!!--!؟----ت-جم!كل!ح!!ب- --=--+ط-حط------يرت+--غجشجتثير---خ!-حطحط---طحخح!يريرء--!-تكا-ى-ت-ت--مم!حمجح-ححتحطت-----!-

--.ت-بتط*-"ى---.ت------ع!-----=.كا-=---صكا: -ت-تت------يرطءكأتت-يرت!-"-ت-سب--!ء=تت-بسير!جم!ء--ت-ب-ست-يركا-ب---بت-

كأشب--!ير-ت--ت-بجين-كأبت!-ت-تك!!صكض!--ءخغتن!"خعتت!!تجميم-حصتت!-تكا!ستتىت-ت!ت
--تش-ت---حشى-----تقيغش-طحثضش-ءجمتطحيح --ت"--------..ت--شج--ىشحيرت-------ى-=--.هـحح-شش-.حط---طحقي-"يم---ذ-

س------ت--."-ش"-بت-تب-تت!كأى--ءتس-قيت---تن-قيبب--ت---بيرج!شكاتن-حمت!تي!--ب---د-
-صحجط-تكأت-ت----بم-حفت--ى-:-قي-حطشى-حت-حطجي،--حطش---يمت-تغح--ت---تت-شت!----ء---طج-:

--ت----.--تشححش--ءتكأ!-!طحخ-تب--تغج--حج---ييم*كغطتيرطط------فحج----=بب-تتتغجط-طختغجط-بت

--ت!تتى---ت-----تتتىت---تكأ--شت----ب!-!ت---ت--شكات-تتم!!!ت----صتت-س-تجسصتءجم!ينتت-:ت-
--ش-.--=----؟--تتت-ستت-!مخ!بتء-ت----.-----ت!ت-تت!----.خ!تت---!ءت

تير----ء-ت"ت-!!-تح!ت--تبتء-ت--!تتكأقي--+تت------بب--تتت--ت-!!-يمت!ح!-+ب
تد!ختكأ!سكأ---ب--تكأتتى--ت-كأ=----.تيم--تج!-كأت!شت!=تتت-ص-ير!ب-ىبتج!يرب!سء-!ث!تت؟!!سىخ!ت!تت
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.ء3ء--ص--،!-صكلخ؟كاهـ!:---و-ب--/.--*!حمبم!حش--ش!حم،-:--!-؟ء!.!آ--!؟ء!خ،
،ك!!--ء.ص!-ء--ء.،-11ظاذ!/!

صش--ة-/!ا-(ا

"2+1!.،-ثا.و!أ!رلو*ا3!صس-ص!اإاكا1ء0 +و!.-------------10\جم!----

--------------.----*\

9!آلمبم!*0-)!كمااهحعنماظ!ى))لاإ
،!ي!؟

لا،!كا،

----!ا.أ7إ1--يطأنم9اء!هيبىقاإلردبن-وأ

لا"بر!لم.بر.إث!لم00ا!إالإبه!احهـا!ماياي!2

11أ؟نرير--.*،-/؟لم--هي!3ثدول-*!%!صلومحبنقص-ل!ونا----إ)،.-
-ع.-خ1-4(،.109.تم/12\أ

-أجبر.-01،ا؟!ا

بم--)-------ا-ة--ا!ا-لم11و!،

أ،!*-،أ!ا)أإدرحماإيلأاه!م!لول!ا--"-تل--!-..?

ا؟\+!*.هـ.لم

بر+اء

-اعلإأ؟!قي.!هر!رن!لر!قأعبو!أ!*!رو!011لأ ،ط-1،

لأ%!-

بر11!.شا-حى-------صصلولمجممحفئ!3-ءإ.--

!تن-،لى-/-2حمص.-صء13؟--ا

%رر01،لم*ا.*2!-.سبمأ-،!،!ة

*ث!؟ة11؟..1*،!+جمخم+

*صهغ.-ءبيئ!ميخر011!و،لرا!رص،!أ!4؟،!.لم!دنجبمض

ط---!ى.اءكا-أك!

!.-+بر!ت!!!أص111ء،اكماح!ةل!(-،؟ئر

لم!-.4.13!*-!أ/أء،ير!.إ.،ء-!ء!.لأائمء-

!0336"!ا /

---غب--شض!سةخمىحهد:لم.لم--1-،03-!--كا..!6

..كا-ء.!-!---/.خ-.--3حه!ت-.لا".ةء-:-

مغاير،بخطأنهواضحاويبدو)ق(بالقدسالخالديةالمكتبةنسخةمنالقنوانورقة
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.م!ء

مص!3-.،-...*ءا*!-3-1-!-!!ص!م!!!!]ءد2!ءس!.:،

س؟ص---3---،----..----?3،.--3--.ء...

/"!!الىوو!هع!ى،!.!!-أ3/ء،..-!-.-*

-2،،صلأأ"

أ!ن!أ91!1،،هـ

همم!لم!أالهـ!،ءأهـإ.،.أ!..

كا،ء"ي!ممسهاء!)نر!!ا"!نى!،،!!

لم)!ف!!ا!.،!ىعم!م!م!!ئه19!ص.-.2،رخ-
"!دلم.*رير.-!ط!لأ.،

-8

جم!"!ال!!!نهك!دها!-.ال!.!لمك!!1!د"له9اء1-ء!..ء

ال!:)!ه!ا!!أ!هأئركا.".ءقي،،.... ه!?"،.،+!تض؟?

!سبر*ىسس

ممؤ!،-!!!لاسهـ

-ص!!3.!ط1،".أأززول؟لمحع!

ء..*.!ء.ص7.!3!كا؟س-

.،-ة!-الى!أح!!هب!!يهحفل!!!لا!"!!ء*،ء*،

.+*..!!ا-أ،"لأ*كأص!بمير*بر

+-.81؟ءي3

!!!!أا-":!2"هـ--؟ء11ص**ص7 6لا.3،؟ء6

لم

ى!)بر،لأكا!م

!!كواا!ل!لا"*ال!ا!!ا!ءاء.إكغك!!بىةم!2!!ه!/،!ص!لأ؟4لملم3

لااالي!البم!،!!!ا؟11!.!ال!!!ىه!و!أ!اأالىأس3!لاىأ؟،!،في،ء!سأنر

بر7."،!.?-لأ،.،ص-+س91

هـ.!لأ.،،!كا،!ءلملأ!ير،ث!

لم2.!"-ا!!الهببها!م!!لم--51ال!3،؟3؟ت،3/،":صءير!ءقي؟
%.!00،!.ء،!ير!!د!ءلى!!?بر+صبرحر!"إ!3-

..،!ا2+مبم!/،لمجيق!:في،377لأ

،).،،!!"1/!لم*..2"..لأ.،115!لأإ،ءأ7!..ىصممرضبرنم؟!تننم!شكع!،05

كه!

**!ه!.!هم!!ص!ا،!!؟!أل!!يء.ء!اا*ص!كأ!!)!و9،ى؟فنم!!ء)كا:،303،"+
!!،)"2!ي.!ءءآ،3شصبز"في:!،!لأ"ء

!اص.!!01هـء،سإ!كا!س!ص!?!

.س؟!حم!!،"صا؟.،ء!*(/3لا،في3إ!كا؟؟!؟!!:ير

،،..،.ى..شء3"؟.3؟لم/لمس:في+ءلافيخس6ء!*ث!كل!لكه!ش،!كا،3

3!،/.+،،!!-!/لج!!ط!برصلملا

!ص/!ي.".!"!د*-!إإ--...،+!"لا.بمكا*ص!:لا،+ئجلاك!ضيص.!:!نر*"!!!%..د.

لا2-.3003لم*.9!،.د..!-ضلاةص.!يرسممم2،،ثمنر!ءنر:!في!كا/ير

لاد،..ء.-.،برء..ص!ء!ء!6،؟:ءكهـ!*زرش+ص!،ء،ص*-،سء،
7عس.ص!ء.!7بم/:س"؟ص03*لمءىص،3عسء!ء!بر3:؟.*رير؟!!إ?ك!ربمث!+كزض!به!!حؤء7بز!لأز.تر7?فى
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......:..!1-."..ش/ئم
.-13..لهـ..-..-ه.لم

،ص!رأ::.في....؟/.فئلإ.اجمابردو!جمأالعمبىهـ"!لىيخما

رغ.؟"ة:0"سص3!.ملأ-:..فا!صبنبم[بهةص!م

!...ا+6--صكم!-

3؟*،ءاءجمتلم!!ق!إهـحبماب!ىددشفظألاحامناأ.

،،310ثيهله!بنلك!كساجم!لم!جمما!ر

اأ

لأا-؟-نحاخ![لمففصدا!عك؟

!راقي،إ-ك*.0؟ء..ة..لاجميرلىا[لمىصلأمئ.؟!ا

!لم-،0-----.----س:ام-.

لمكلبم!ءص!ءلم/.!:00،1001لماإ*

كلك1يهىس(ءا،0-...!كل.../،ا!-تلحأ

ظما01ء.*عأه.أ5"513
ا؟ص-
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*لم:حلحلجحل،+فيثلجممالول،حلول!مأ/اأ+-لم7.،!دحل؟لا
-حلما

ءحل(بهأحلححلا!3!*؟إء/ول!3،حلهـ\.*اصكحل،ضحللم،ءول؟+لأا؟بمءبرغثحلنمهثحا،+!-با،كا-!نحلاالحلشحلنهيما،!حلح!؟حلالوللموح؟ححل-ل!-ئحلحلحلوحلحل؟؟لا.ا

لاع+لم،آءلإ،،1-3-حل،؟لأاللا!ححلما-3حل!،حل"،*،،

لأ!!!منمما-عبخلأ!هـأق.جمبه!!.!،حيمثمعغ.ئح!بخ.هـحما!،/لما!سابعهئم!ص!ثبما،\\!ش!!!\اح!مما!سهلآمامهلمحم!ال!-!،أس!أ،3

--حل!ثلولا؟حلاحل.،،يخإبر؟-*لأ،كحل3-"حلولأ9االأ\،،-هـ،صلمأ،ءلا!.بمللضحل+،وحليأحل

*ك!(كاءيأ؟ص؟ا!3"كل\،،!أفيكلأض؟ص!كا6،!؟ئم،لم،-أءلح9،لم1!."أ!ط!،ء-ص!يه!ة!عبر!ث!د،(ث!؟أ؟3ء
ء؟-،ص،.-لط!!4ء!،+؟ء6،،إطد ول*حل-حل.(حلء،،،أ،

حلحلحلحللاحل!حل،-؟ثل؟ء:حلححلحا"حلحللحلبر!يمولحلولولحلأ(بحلتلل؟ثحلحللحلحلبم!حللأ!."لمهملثلحلئثلإحل،حل*كحلجمبما؟،+3ءحلحل!ول

.،،ل!!-ض،ص!لاا!س!؟!.!*:؟لايما
!ثاسحمما،خأ.9ةسء"مما!!،ح!كاحأ4

صسء1ء،حمنمإ.-حإخ!ءيهااجمم؟ح!-شض!ماح!)3به!1سجميمالأ*أعو!بمحنعأع!حمم!!0\!،كليهيمع!؟ث!-!ك!!خ!أ-!

؟حلالحلحل!وبر!+لل،،حل،2سخحلحلء9-؟ء،جمحلولأولس!أحلكابمحلحل،9ءلأا،بمحلجماححلطعأ!حلهحلحل-بحل،1احلحل"-حل!+!حلحل!ا-+حمبما،-نحلحللحلحل3

،اشقيخ.،!19!ء!-!.!"ف!!!خااللإأ.!؟ث!ئملمال!.،با،!أآ)/د
كا!ير،،؟!ا-!أس،!!--!اما-عءلم!1*بر.!كما

حل9!(1حلءبرلحأ6ححلكلححل؟لا؟اء؟كححلثحلاءحلحلولحل"حلثلا+ولا"حلل3يهثلصحلكاحلحلحلحلحل؟حلتحلحبللحلحلمحلحل،*عحل+(،حمحلحلكل!ا5"

-،"ع5!-ءألم2*

2حلحلولحل.سحلم11

!،شص؟حمك!حمهأءض9حماكم--،،!".!لم"!2!ء!شلىهـا.،ال!!اءممص!!"هأ9،!"ه!ثمءا!بعصصي!حهح!إ،

حلإ؟حلأ؟ول

!أىتجئه!أع.صحم!7!بم!ا.!ض6بمأصم!بربم!؟غ-ع!ما.*با!!ص!ثه!؟كل!صك!(*ثأ!!،أ"!حي!
اصكاحم!.?!،6صماجمحا!-!ا

؟-حض!3،،؟أ.؟،1يصيبمك!!برحم!مريا؟.ءبم،ئمولدخ!!ئه!حم!مم!يمف!ثا!ح!اله!-4ىح!ام
ص.!!كأد؟إ-3،ابم!!ا.لم؟ء-30.ح!،!!!،.

كهسرر--11ص:*باةث!،نم،كه؟3

4كلأء.خكالا-!ءح!ص-!لما!،لم!أسأ+ى!!ء!حم!؟،9!نث!ه!ا"!!رر!-هط

!!صد+؟حم!!؟مما"صيه"حم!أ!.!!+؟!ا!-س!!يي*-ه،!نهأشأ!+م!ءى"ال!حم!م!خ"!6!6،!

لأ3اس"!-(-ضلم-!لم؟صع"ث!أ؟سح!،ء!،حطلمإ،بخ؟صه!خ!!كا!عأج!خا!!!ما1،3!س

ء،،"،!!أبم2!،بماس-!!!بم،ضآ!إهـسخكلأ2حممالا،ى،-ق!،"-!،سأ!،ئاة-!!(ك!9!صلم

ص!/9كا3حل!لم*4-ص،3؟؟لا،9-/*9سصءحلاثل--،-،3كاجحلكححل،!جمثل؟حل!ححليمولحلمحلبلاصحلالحل-حل!مصممحلهحل

-لم(3!اأءبح!،عسولال!!.!حم!ءسئ!(يهـ!3،!ما!!3-!خيه!"!ا،ى؟تج"بركا!م!!أإ؟!ما،اصلاءنز؟!!!ا

؟!!،!ابر؟!(ةخح!صيخ!؟خأإ-!لم!يم+كم،آلم!3حمئم!9؟خهه!أ!؟ب!ضأإ-لمبمهـ!كا6،!اصبمش!ك!لا9"حيمبئصأ

لا.ض.،،!3*1بهة"؟!فى،ح!ش!+!ول،!+،!.=،!،*سلأصحي!"حمعغ3-!بم"!!غ\،ثي!طجئ!ال!سس

،(+*!كؤ!يد!37حمأ-!غ؟،ئج،ض!.-بهىورا؟6،!-3،-!ا،خ!كأبر!كل!2!أث!هـص!ءصحأ(ح!

!،،ظلانج9،-!+مال!!؟!!هبهىك!،(،!ح!!-ص!،!-6-خآط!!-ص،أ،جم!!()!ير!ط!3*ض!كا!!حم!5؟هك!.-!
لاثبما-!!-ملز؟1،!-!!ا

لأ،!-أءس!!"،.!،،!مخ!-ثاح!يه!(4!--صؤ؟خته!!،!أ!بم!9"كابم6امم!اءهـ!،؟،!!بمح!أ!،حمس!س-
ع.؟*!-"كماح!حمي!ث!لح،رحم!4!سمس لم3حلحلحلهـبربم

ركإهـم+اءم!ىمك!4ا!-!ا!اح!!!؟ص،ثجو-خ!ح!حم!1!يمه!،،إ-ح!فيسكاق.ث!*9!يما!0،-نأة،-

لاكا،!-،حم!،!لم6،

لمحلأ-حل.يأء،لصحل!،برء،موحلحل؟حلبن3،حلحلء-ظثلكلحل"يلل،حل!1حلم-كارر؟.لحل-س!3 7ص!.9ءكالما*ء،اءامح!

9

،أ!*،،،،حح!!،حغ6(برضئ!!ص7.ةكاحم!!نه!جم!ي!!/،!،ح!ي!الاأ*-بهيم!!!ا-؟ -ء-.س-ةص--،،!11

3لإ*+?-بر*:،3(3بم،/!ئ!!ك!و2!!فيما*

ص/دشدإ6ء!؟؟خ!ئم!(3د!!لا!33ل!نرسء+س"ى!!ء"-"لمء?6!كا6"!ما

صبئص؟،!+حم\لا!!زربئ6لا+ى-ءب!لمنم،+كا!

*3صصبر-!صلا-،ير!ء*؟صلا6!ءسحمص*،*!!!ص!م!!!!بنلاس6سد!،6ء+!برلأب!حثم*!يمبمأ،!!33ش06ث!0!1ء،،3(برننك!!*/ زو!ر،!1دسشح*جمخ!س-!6+؟د؟ش-!يمفي؟لأصد،6

فيلا3!برلأئجك!يرد،!ك!ء2ء!ص،!!!ءدد؟بز!+نم!!ءكم3؟!3!!!غبير

3!برص.؟6؟لم+4فيبئ"!"*؟!؟فيقي،،كا"ءفي-*+!ء*،6!3؟،3دص3ء؟!دد!*.صص"ء2ءفيصص*؟لم؟!بن!بما!ثسك!أئج،ك!ورإسح!دثم!؟!"!!-ير.*3

كارزفي،،رزإءلأ!،؟*ثبىد:لأ؟فى،"ص+ص+ءص+كا.ص!3كا،:!9*بز!؟،لا"ئر*بخكبئ:3لم!ءن!3"+32*ولحشجور!؟!ث!أ!شح!صبر
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؟ممث!ث!آجمكلعمثءثس

صبمء3
أح!.،ثاث!

أسمصمسم!لاحسمطمسم!أممأالمسمسمس/"س،صص!سمم!مس!أث!!ثم!مثثثسثصمعحاليصمممأ!

*ممها،أالهـ!ث!!دمماا!ث!،ءكث!مم!حمحى!!ا!لم!حاأأ!به!!الو!ح!!!!!

الم!!ه!أ!!!!رال!ال!!!!!به!!!و!ط!"!كالىأ

ممهق!صحح!!ث!س!!!!ح!أأ!!!أ!ص!)ل!حم!كثل!ححمأال!

أثم!!!حم!كالمحسم!الىسصمصم!حمم

كث!اال!!ف!و!و،أ!!ه!لمك!ال!!!ي!ألم!ا!!

هما-أ!ه!حط!!!محأ!!!!!ح!!!أ!خيهكط)3!!طول!ع؟حم!ح!

مثاثسس!ا!صاصمص!أأ!مس!ك!يأسم!!هـع!مم!ثى!ل!سمصمصأ!الىأأثما

!ثس!كصف!كطسمكمثمسكثس!!!به!كا!ال!ثمص!!!لبهيمم!مسيئهمسمممممبهيما

!خ11!!صل!!مو!"!!!ىأث!ووأالثهـمممس!صألح!همكعأ!ألألأ،!أ!صال!ما!يكههـا

أ!الغ!خماسثأ!مقق!حا!!مم!مم!سمح!أ!ل!كصث!أال!ال!مال!!أ!مم!ا!أخطفر

أ!ه!!مماال!حم!أ!!فصكا!أفالحطالص!ثض!!!آ/ل!!!!مأ،!+لص

مس!مهـسمممسثحمص!مغوصس(مصىلممس!سمفسثكلطأل!صا

حم!اافم!ك!!ي!،!!ص!نووممهثهـاؤ!ف!.ممر!ح!!ف

سم!صصاأمسمسمط!ال!عاممالهـالهف!(الاسصاحمصملسثممهممهـ!عمس!سمأ!مص!ىاثمط

!هي!هـممك!ص،هـ!الأ!الي،!!ه!أ!مح!أإ(أ!عأخ!!!حمحا!حمأع"أ3

11!ما!أ!حم!!!ا!ا11!حم!!!م-*!لى!يور-الى+(3صممومم!حه(!!ثثثصمطلأ))س
!!سمسثول!!

مسماسممممحثمهع!أط1،!صمسمحح!رصم!ثصمسمفىأل!صسمكل!ك!أ!هسكالسم2!+يهو،

أصح!ح!لحم!ءأ!اض!أ!!ىلمصلا6ءى!*!!عححم!خمم!لا!ه/!مص!ث!!م!ظص!؟!كأ

ف!!أ(مسممي!م!صثاصهـصثمص!ممو!فىأ،اث!لمثلمث!حشهـ!هـبه!أتمغسممص

صهـ!مىسملىءمسممحخثممصم!بر!غ،

9!ثأ!الههـ!الى!صلىلإ9كلحا،!!إ-؟3-ت،برو!!ء-

!!ماثف!طلح!،!نئ!ء!يألا!كاع

!"3لر،في!و!لىص!صهـئ!صص،ا

صملأ1حمط،ص،مس!!ة!!،!؟)

حاد!!ط!اع.)ص!؟!!

كمأعلمكلل!حم!بى!ئحههـأ11ء!**-!ج

!ىحم!ح!ط!!بهيملحم!ا%ءأ1؟ألم+،كو(ء6

،كر،!ر!لم!3ك!!/6

أول!-،قيصص!!!!ث!كهـ3بر،لإ:برلادحهلا333ء33!+،!1!؟لأ!7:لإلا؟
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ولغبهاصطه!رسرلم!رحم!رحم!!ا

ص!!،محيء!ضوالصو!!لارممصاكما،لعمموفيفي!وءهمصتح!ينلمئهأق!لملى،ململااكا!!!

،بم!زضروف!لمحوكأ!ئضكص!شو!قر!!و!ص.صوسا،!!ض!يرحمضولم

للىيهالىوصوهاذلاالافومم!رتجر،لم!صف!!لليوصقل!!خل/لق!صرهتبهاهـسكأيهق

ي!دبضهـصةفيماا!بمحم!!ي!ايخزص!بمو!عثطع!ووصبى!و!هـكأناحمس

ا!الم-!ووضووممنيممصكيمل!ز،كميئصغج!مقهالر!ابهلمسط!بهرممطفأبهر!ى!!صة

صوبهز!صيرلاو!قاكألهما،الأر؟ع!،لااقغكو5ء!ه!ن!بر!!رجمر!أمئقبنتج!ا

لر،بخاوعرح!قنصع!ومحلىبر"الأ،ال!صلوضغ2فر؟!ثووحرجل!في!كصالآيهطلمحاوفافل!/

إلم"ل!حم!إحصنن!تغبوالصيخالمتجكلمم!كهحوااالعضبه!اءوقاوحوسبوا،!لؤنعمدؤ2

!ع!ملويهننايابربر)لى!و!ميموااصيخغ!ئم!الأا!ايهاجمو!الملجا!غل!!إنيينف!ما!،

درميممر!لىص!ضقو!احىلؤجم!ع!طبخامحي!ص!!لمرا!ضصبه!كويلقع!!لىل!مم!رعو!ربه!اجما

نوبصءصومحواص!ومفديخ!رحعىكلفياعلىور!!ااص!مجصهـ!ينلماك!ا!لرلمي!ال!/

خطع!تح!!صافال!!مش!ومم!لنيبرلرلقبخأكرلؤكالايه!!مىض!؟!لوممبوو!

لى!مرجم!الأد!ظ!!يمشلصضا!زلمح!اص!بهزنهيرمالأصقعاخرومكلكاصفر-بهبطكم!يى

!ص!ممقص،اهـوورفط!محضحبرولطقال-ض؟برو!فروالزالصجماصوضير!ع!ا!رىا

لؤأ!فؤصووأا!جم!االاضو،وقؤض!ا!فا!وض!همتىواجم!ح!لص!(!جمممأكد

ئمب!ذق!ا!رعمجم!ضلرا!ولو!اانرينكزقغصضبهـض!بخ!اثطفأصىممصا

ممصفضمح!!يص!ا!كلين!طكزمم!ع!بىألىالبرص!!اكطعرق!و!نخ!!ضيزجمضحؤب!اجزلم

ركأومم!لجموا!رمح!لئابنفزالوقياف!رفىايخووص!!أ!ساألهيهىبهأديرفىاب!

كماضيموس!صصصعلؤسعصبمبرنزحص!أقرصروعياو!ىضي!ن!متجهعيابها

--اهـمماضىلؤلط"!وعيمج!اصجمزاءكيح!ع!لامىاح!!طهم!بماض!ممهسصب!!ؤع!،بالم

ربط!كاالوتجيما!ركرلم!امم!الؤ!صالما!!م!ع!ا!رناوا!قولمهمغس!ا!زو

كأكص!!!!اجمقمح!ا!ع!الؤوأ!ص!نأمج!!لطقأ!كاوا!ول:

نىصل!ش!ءجمح!عؤفر!جمؤ!طاال!ال!!ز!ضضنوا!مى!بو!مص!ز!لهااعياو

!!أ!وا!م!،!بهمبى!أال!ا،يهر!ى!!أف!!طضأ!غ!أ!ىصر!غقؤ!فىنجص

لم!لما؟!!!ملم
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لآا3

ص!-صتعبولمء!م!ت!دهصض!لانحمطجماح!!صنيته!به!دز!وفيلؤى!بهط

!ح!برضر!ا2عتركلريخغدوف!قيعلمكلو،ممؤلملمبهم!ولح!ؤلمءتممفجمس"لص

ح!!ا-ءتحآلم!اللهع!!شملوورحيوعل!كل!تيغشلإصم!آدله
خه

رزلا(لمكأصيرراىصى،كأالىفئبرفئمصابرجللضيبيهواه

جممبمرصلحله،،ل!نجيجم!!ام!ء!يه!!رلملالسهلمبخرلرضاعهـجميرعا

ا!هـ!حيبرمميتهتررجرجااعىصصهعكمحوير2فضهـبهلابم2محي

صحماتمحويهىاحر!حمالملتلماءا،سلوصماكى/تا؟نزعابخيئممينضبر!!جمى

حأ!+ط،ىالؤهـ/ف!صجاتاصا!ضنحا!!ؤتالزعتجمالهطويج

نح!خم!صرقكتترخمزنرت!لوإتصا!يخص،دنراتأيرالقكبىسابه!ينفا

ح!-طممؤلققملىضبهماصزيماحيتجوبهولمجي!جمماكضك!نأكثبه!عيض،حمر

ص!هبخماجمى،1!تألررلممم!!ريهفن!ضاأع!ىاصبماكرضمح!

-!؟/صص!م!جقر،-نجامهمموجم!ا!معاصاص2لميرءكل!بتمك!اكما،وهـىلكل

.بمشأ،ئم!علوىحرحصلمللالعصسورمئص!صراعزصزلعلمارءمم!يى

لىصيومبز!لوله!لشلمفيلررجمرع!جمللهحرؤي!يهى!ؤالز!عم!

!ضقبموقرليتخهاهمي/وكرط"ت!ضميخض
خماتاويخو!ص!!ي!لهر،!)زا!م!نجا1!بهفىبنصقلم!ههمبغى

!أتص!ؤح!صمضصةيركلاث!عأكإعيظلمبرىمم!صرافيفضبمهـل!لق2-
ص--ف!./7له

-صاصأعض،اول!م!حلهعرف!أصىشازامم!إليماض!ليوعالىصضهملا

حغالرصىكرحيا!ص!تج!عوتمممصمنراأمم!هالعمقليرعالرعالها

ءص!!صهصمى،!كأصر!بهـ!!ا!المديوىلاإلؤرتنلمر3لم

!ح،هم!بهوئ!فئلقصزعا!غهص/!ىحصل!،مم!لا/مرضيال!ءاهم!!!

!حوا!يصوصر-5!ت!لهـجمالمفىهـلز!عضريه!فا!ادو،يخير+ءعيه!

بيك!ا51ل!اثلى1بشمعنمغممعاهمدتطا-!!هتم

.!!ب!كلىبيط1!زه611وهنصج!روص"صبخحسنلمحه1بكبلث

ل!ل!-صثئا!!ك!شين!اح!يمسن!دن!دز!م!ورح!تين
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!+!*!-!،:صءا؟ت-حه،،-ع*3."!-.-!!-،نم.؟،نهيح*!9س-ص-.س.".ير!لا*!لم!ءلم،."+*"رز!03 برع،لأء!*3ء602.!-.!3،!+ش.،،*!3

ال!أ!ه!سءكمعلمئ!!بر!!نممور3!،9.دءفيه*برء،+!.؟..ل!،!قي4لاد،كا،.،.لا3.3*كا!،س ل!.9-.،"مبسىحمسسمى!!-لا"-صمسس!سىح!ححبجبجعحيبحبممسس!حس!.!بر!!ألأ

!!
ميةلا!3ص

ءلم!أ

!ر!ا!ال!يي!6.11لا،!

!!!!ي!كا!صاال!!أأ!ه!م9،،،،ء!!؟،نج .!!سء!ءء:*ع! ،"!،؟!

هـ.ءهـ.!-?خ!!

"د!ص3-ء!ال!أال!!كل!أ11!!!!1،كيم؟،لم!هحبم؟

ء..7!!تررث!!

ع!سء.!لم!مم!و!ر!ؤأ!!!ء.لا!ه!تن*؟

فه"فىأ-لى!ممصءال!)!.:غ-*:؟ "ء،؟لئص

؟ء3؟فم.

وكص!ل!الو!!طمميكهـل!حو!ثث!اأ-ءيز
!،+لملم!!و!؟،

302-.!!ث!عممكل!+ء.س" /3-ل!،؟كرلها**!الماإ حصي؟ا!40

ةزير!ءكاء-!!!م-ح!!صاثو6بر!!9-!كاش،!!شئي

خغ*!!أنمو!ض3به!.*؟ص!ءرو3ي3!ص?/ص!!ص،ىجم!،!.
ء!-.!سرا!،؟ءد.!ء؟لا!الهـو!مؤ؟!!؟!3ئن!*؟

/ا!مماو!7!!،2! ء!ر!ه!+؟3)بر/

؟س-*،لىد،.*!9ص
!،ء!!!أأ!ك!ث!!!)أ9!.لأ!!ص+-!اهمع!؟بم!3ئم!!

أ؟،،،3!س.،لم.لمل!كل!لا.كاكا"،

كاءءس!.-،-3!9ء3!سحا

ءسصركأ

ر،6!.!!.*

ح!-!.ص!"*

*:كا-ء!؟،

لأ!"9-الأ*)-ع/تي!

لأ!كا3--لا3،::،كنهثن

مميع!!،3لا!ؤ!

لاض!!.--صءصضط!3!

،صبر،لاإكاصض!:ء"كته!!

ء-،/ء8ء..دالكل!ص

لم*ص!**،+ع!طأ،6سص---س.بزجعغ

6طسءيموبم!3؟قء

أفيبرأ،؟ء؟،"لم%ك!بر!+،:؟!3،+--هـ!-ص"ءس3،سء!!.!!.!ا!ث!!اب!!مء?ير!ء!ء"

1،،0--3!و-/!حكوء

:*!،كأءدلمص!*،سء."!!

.*!!!.و-+!-ء!!

)ب(باري!نسخةمنالعنوانورلة
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؟-؟عبمهـهى--س-جبم!جبهتييى!جم-!ء-ص/.يم؟!،.لأقي!؟!شث%برجمع!يمينكلك!نج-خي!*!ب!2*!ي،!كلص

كلش-ة!+،لم-.-ع.س:.ء*!ش-يم.نر4فئ!ضينرنن!لى،ء*كا:لا؟بخبهينميهبئ*.بملا-؟إ

كىئصد؟ءئسهرصرولصحضصلبشر3كلهء2لمج!فيإ-ءط!ي!أي!ننإ!ئئ!+بخ.

وخدباثألم"ثلاط-عسعادهـلهابرؤث!بمضبماب!بهشنمبرطرآهاند؟كثجمالنابخهئحئبايغظ%،

ء-.ء.--ير"طممثض-.-.د3يم.ب!-ض-به!،،!ت-.ظغخ*إنج!!هوس6

ء!كل"كل!ص-ر!ع!!باعل!ئيط.هـ!غعك9،رسبصلهـعدثقري!!لىع-وا!

سجمغئبحثرحؤيأفي-بلابىلمخ!فىمكيةرر!ياءسسحمععرفلتمعلدكط))يخئتأنجخ!بر+نلأ3بذبها-

بو"ألحمبرنرهعلاكر*!!ائب-رلا!!بى(-ح!،-مح!ضرلئ،صرنحرلطصضقلمل!نم/لم"قبئإ/نجر،،فيئهننمالمنانا

!كألولرخول!برللأأاجمتزمح!ا،خيما0حر؟برو)لزأل!ب!ظلطثىأبفم!صتلألبمتأ،!إبه!

ليكافي؟مجصالوكتلملاصلاملطأءبعا")؟صابقبخو!لغيخالعبلرطب!نهل!*ط!ورءير"اس!

فيفبرسلىبد!1!ثذش!!مرأفيصغ!ه!عفه!ا!ىم!يخ!ص)صهـ!يهغلضهمثلعروعصافاأ

رر،لرفىش!وصأجمجطظي!يههفليبىالىض!ث!ئهـإذجىصكلمحضعحرح!بكاحظلم

مفمض)نتيأ!هرجميمصهـنن!كطلألىحفاهـ!لمفأهـبخارزقئ!يرح!تهه؟نه!ر؟ح!

لممحؤض!ا!ل!وصعلملإ،&ضمأحزسونلثه!ثط!ومبرلإصهحأ)لر)!!هـخم!يخاج.د!ب!يهتة.

ةوكارادحر،!لعهـبمالرسأب-!ل!دلامحضهـ!نيحعزخبر!ىرث!ارع!ااف!ظحزم!صص!صل!وا

لراصكأممر!نربنلرينلمورتحيئحورطامقلمس!جمعاطوممل!-ترمرأ-صلافبم3إبمدلصوإض!أ)

فياجمايراكالك!!برلمحرمم!جحمكرهـرجمارئحهغىءلمل!جممانص)طعوكهحوامم!ف!و!صئرمم!صعن!

ل!)لم،بر!ت!ا/أخر)كولرصأبيجمز!لملعلعرصكا!صم/ل!!ارأثيرصلاصبرنىاصحيلملصيركنيفىولمجركأا

عل!إحمآحمبرعص!%"4يهعلعقنهما.7مهم!الركه!عتص!كرىع!!!ى!ناالىقكطك!ف17

لبنجمي-ى،هم!بردكرزضتعل!إرنغلم!4!رتئىاف!بصبه!لالصلم!"ا!مقصيلأج!لأ!رلمسرعو

!و،لبد!لزجلهـفيبرصحبحوب!عفوبرصطزتا،/ضنرساحلممصللثرورجم!ثيلعبرع!لذلمكاافبرعكلفم!ص،إ)ل!و

.!.إننثركىبهرف!صيكأل!!بهقثو!رلموفص!فيصو2لفن!حمرلمثخ!ي!كأ،شف!حررحاأمملمااتج!ا

!بمحنلوور)-صررتشا،ضو،ثرع!ك!لمالطنرلبر!رضامخزصلرربلضق)و،هـثغ-ا7فىفد-ك!!ر!ا!ي،

كهـجمضف!7بأظر!ولمزة؟برطرمم!،!هولخبىص!طبىومطبرورص!!ظئ!سردلارلمعيكىبرأ

ي!كل!بح!ص!صح!/للر؟رلمجبومزيرربن!رلملعونىلاميؤك!للىلحر!ببأبي!ب!حبماكو!اهـا.برجمبرملي!

!ر!بهفيهتؤللى/يش"نو!زنالمح!حس،صزحمق)حادملزصول!ولمبمك!ود!وشحوريع)طرلمحت!ي!ا،خارييايع!لمكا

طىفبملجهـعىخم!ةقىرصرو*)،/لىتى!رنحمامم!اظلمتميربم!التطىثنمصق3،خىركلبعاق!إ!الىء3-كلمح!ئحزلم

ثل!م!لل!طنر)!زاننهـوفىكاروربا!كسنمعل!ئخر9إ.،لطءمدإفعغربماطلصطناطبائى!لميىشمماحع

لفىوكفحملمصلمرشح!لعلزص!يألم!نبمسماصهصف!يغمر!ل!ز!ش،ل!راذ؟فيث2!فىلنمبرلبهؤسلهئ!أ

ذ،هـ،ل!ظررجمغفحملمض!!ا!3نحنىر!ئر!اهـساثفىرلألهلحررطأشفىلضصااوشدنرل!ي!كلكأس8خأم،

!؟للأعاهـلم4بر،نجبرسلم،بركك،)لمحببالنر!للؤ،ثأكلمللرضخةير!صنيخمم!ب!نقنانلإلدكر3عم!ول

جإ/.صبزءالململى!ى3خزلألىنثجوبخلأييم-ع!بموآكزسصم/.كر/!و+ئاشيلملىهمنيشئا2بمآ!ر2هـ،حىبرصا،ا!

د،صخ!إء(صء/فى3فيحامل!لإ،طر-حو!ركأ!زلدهـضلردلم/صلأمخ،كرامم!لما!ل!لالمء!لهه.هـ،ممضبربهمحأ

..!--/."ء.،لم!سصصيريرس
.ضىلد-/:لرلملماكلىورةضمكمالمهـ-بر،/علرح!،لخىلىء(ررزرءكفىا؟،شطث(:،.كاسلم.-4ع3ءحرااا.-1سء

)ب(بارش!نسخةمنالأولىالورقة
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أ/لأ!د،لمهـخ!فع!!!!!و!وص!ا!!أ!!!!آ!)!اف!مموأ!كىعمؤ!(!جم!ثن!فلىل!وأقعو!و

!أ!أ!م!ص!!!م!!ؤ!بم!!صهو!ى!و!!ائأ!عفم!!والز!!أ!+؟لف!أ!!حماص!

!أ!!ه!!ال!أ!!!!ال!ال!!ه!ه!،1!!ؤ!افا!لمم!حو!رإال!رهـ!!ئي)ثأ!اغ

!ال!ا11!د!!!أو!حه!!وهـ!!أفا!لمم!ال!لمل!أمم!!فم!اكى،صو!وفادص!!يى

!ر!!ه!!مئ!ه!ا!ا!!)\!ألد!دا!و!!اأ!ئ!الي،فالىمافلأأ!ا!الى!مفهـا!صأدب!فو!مأمهـ!ء
ه!"!ص"!ع!مم!

أف!وأ،و!!!ه!ض!لهيفذ)!اليهال!ا!أل!ل!ئب!ا!وكالىع!!ئأف!ئا!م!اوئرالىأالفى

"الىطهتالالاأكص!!زجمتههطه!تهتهتههت*أ10أمموأ!تطأ)هطتهـال!مم!!دهتتتههتهكك!لم،ي!مى!حاممهتهت!الهت

!!!ث!!مهـ!فالوأ!!!!و!كأأ)!!!فالاأؤكف!!حوأم!أ!ؤ!بزظو!!!مموهـ!أ!ى!

هـ+!!)،،!وصفم؟ن!فأم!!أفص)!يم(الؤلمو!!!ثط

)ب(باتهيسنسخةتهنالأخبرةالتهتهقة
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الموفموعال!فهرس

...............................التحقيقمقدمة*

.................(الهاديعبد)ابنلمؤلفاترجمة

.......................ونشأته،ومولده،ونسبهاسمه-

.............................................-سيوخه

....................................علطالعلماءدناء-

050000000000000000000000000000000000000000000000تهوفا-

........0000000000000000000005005.بالكتابالتعريف

..................................000005الكتاباسم-
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............................المولفلىإنسبتهإثبات-

.....................0000000000000000000000555هردامو-
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0000000000000000000000000000000000000الكتابطبعات-

.................................الكتابمخطوطات-

.....،................................التحقيقمنهج-

...........................الخطيةالنسخةمننماذج-

.............................لمحققاالكتاب*

....................................المولفمقدمة

.............0000000000000000000000ونسبهالشيخاسم-

...............................................مولده-
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